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Sammanfattning 

I denna kvalitativa uppsats studeras Södra Skogsägarna ekonomisk förenings 

två största divisioner Södra Cell och Södra Timber i syfte att beskriva och 

förklara dess investeringsprocesser. Detta görs för att jämföra likheter och 

skillnader mellan de olika divisionerna. Intresset för denna studie baseras på 

koncernledningens strävan efter att standardisera divisionernas 

investeringsprocesser för att underlätta jämförelse.  För att genomföra denna 

fallstudie har intervjuer genomförts med personer inblandade i 

investeringsprocesser på olika nivåer inom divisionerna samt av tillgång till 

företagsinterna källor som investeringsunderlag och företagets 

investeringsmanual.  

 

Uppsatsen inleds med en genomgång av befintlig teori kring 

investeringsprocesser vilka utgör grunden för den undersökningsmodell 

författarna skapat. Undersökningsmodellen utgörs av processen att samla 

underlag och driva investeringsförslaget genom organisationen. Denna 

process går genom tre steg, initiering, framdrivning och beslut. Övergripande 

i modellen finns faktorer som påverkar hela investeringsprocessen. Denna 

modell används sedan för insamling och analys av empiriskt material. 

 

I empiriavsnittet anges den empiri författarna samlat in under studien vilken 

beskriver Södras investeringsprocesser. Empirin utgörs av 

företagsbeskrivningar, företagets investeringshandbok, investeringsunderlag 

och de intervjuer författarna genomfört. Denna empiri analyseras sedan 

utifrån den genomgångna teorin. 

 

I uppsatsens slutsats besvarar författarna de frågor som ställts i uppsatsens 

inledande avsnitt avseende hur Södras divisioners investeringsprocesser går 

till och hur pass standardiserade de är. Författarna inleder slutsatsen med att 

kort beskriva investeringsprocesserna efter den undersökningsmodell som 

skapats. Studien visar att investeringsprocessen inleds med initiering på 

operativ nivå, för att sedan drivas fram på operativ nivå eller hos ledning på 

enhetsnivå. Beslut sker sedan på alla nivåer inom företaget beroende på 

investeringens storlek. Därefter beskrivs de skillnader och likheter som 

observerats mellan de olika divisionerna. Studien visar att många likheter 

beror på företagets instruktioner och att de många skillnader som finns beror 

på divisionernas olika förutsättningar och egenskaper. 
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Abstract  

I denna uppsats studeras investeringsprocesser i det divisionaliserade 

företaget Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Studiens syfte är att 

beskriva och förklara företagets investeringsprocesser och i vilken 

utsträckning dessa processer är standardiserade.  I studien analyseras dessa 

investeringsprocesser utifrån befintlig teori. Studien visar att 

investeringsprocesser initieras i den operativa verksamheten för att sedan 

drivas fram i den operativa verksamheten och i ledningen på enhetsnivå. 

Beslut fattas på alla nivåer i företaget efter investeringars storlek. Vidare 

visar studien att det både finns stora likheter och skillnader mellan 

divisionernas investeringsprocesser. Likheter har ofta sin grund i företagets 

investeringsinstruktioner medan skillnader ofta har sin grund i divisionernas 

olika egenskaper och förutsättningar. 

 

Nyckelord: Beslut, Divisionalisering, Framdrivning, Initiering, 

Investeringar, Investeringskalkylering, Investeringsmanualer, 

Investeringsprocesser, Standardisering. 

 

 

This essay studies the capital resource allocation process in the divisionalized 

company Södra Skogsägarna ekonomisk förening. The study aims to describe 

and explain the company's capital resource allocation processes and to 

describe and explain to what extent these processes are standardized. The 

study analyzes these processes using existing theory on the subject. The study 

shows that the capital resource allocation process is initiated by the 

operational levels of the firm and then integrated by the operational levels 

and the business unit management. Decisions are made at all levels of the 

company based on the capital expenditure. The study also shows that there 

are both major similarities and differences between the divisions’ capital 

resource allocation processes. The similarities are often a result of the 

company's capital budgeting manual while the differences often due to the 

different characteristics and environments of the divisions. 

 

Keywords: Capital budgeting decision, Capital budgeting manual, Capital 

resource allocation process, Divisionalization, Integration, Initiation, 

Standardization.   
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs studiens bakgrund, problemdiskussion, 

frågeställningar och syfte. I bakgrunden beskrivs uppkomsten av studiens 

ämne samt en bred beskrivning av ämnets omvärld. I problemdiskussionen 

problematiserar författarna kring ämnet och de teman som berörs i 

bakgrunden. Problemdiskussionen leder slutligen fram till studiens 

frågeställningar och syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Då vi inledningsvis avsåg att studera hur investeringar varierar med 

konjunkturen kontaktade vi företaget Södra Skogsägarna ekonomisk förening 

(fortsättningsvis kallat Södra) för att diskutera om de var intresserade av att 

bistå oss i denna undersökning. Södra ansåg sig inte ha möjlighet att hjälpa 

oss med detta forskningsämne, dock framgick att företaget har en 

investeringshandbok, instruktioner för tillvägagångssätt vid investeringar för 

företagets samtliga divisioner. Då Södra är ett divisionaliserat företag anser 

de att denna investeringshandbok blir viktig i företagets styrnings- och 

kontrollprocess för att standardisera investeringsförfarandet. Denna 

diskussion blev sedan utgångspunkten för denna studie. 

 

Ur ett samhällsperspektiv är aggregerade investeringar som genomförs idag 

en avgörande faktor vid fastställandet av aggregerad efterfrågan och därmed 

sysselsättningsgraden. På lång sikt avgör den nuvarande mängden 

investeringar ekonomins framtida produktionskapacitet, vilket slutligen leder 

till en ökning av levnadsstandarden.
1
 

 

                                                 

1
 Pike, R. & Dobbins, R. (1986) s. 3-4 
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Grubbström och Lundquist menar att en investering innebär att ett företag vid 

en viss tidpunkt anskaffar en tillgång som senare avses ge en avkastning 

vilken minst kompenserar för de utbetalningar företaget haft vid 

anskaffningen tillgången. Således är syftet med investeringar att sätta undan 

pengar idag för att i framtiden få tillbaka ännu mer pengar.
2
 Van Horne 

menar att en investering är en allokering av kapital till ett investeringsförslag 

vars fördelar ska realiseras i framtiden.
3
 Segelod definierar investeringar som 

en uppoffring vilken minskar nutida vinster för att möjliggöra framtida 

vinster.
4
 

 

Ur ett företagsperspektiv är beslut kring investeringar de viktigaste men även 

de svåraste beslut en företagsledning tvingas ta. Beslutet ledningen tar, i form 

av investeringens typ och storlek, kommer att påverka företagets 

operationella verksamhet under hela investeringens livslängd. Av denna 

anledning kommer beslutet som fattas till stor del påverka företagets framtida 

framgång och lönsamhet.
5
 

 

Företag ställs inför problematiken kring hur mycket och i vilka projekt 

företaget ska investera, vilket leder in på det viktiga ämnet angående 

investeringsbedömning. Investeringsbedömning innebär tekniken att 

investera i tillgångar där värdet överstiger dess kostnad, vilket är fallet då 

marknadsvärdet av företagets output överstiger marknadsvärdet på dess input. 

Det är dock av vikt att uppmärksamma att investeringsbedömning inte är en 

mekanisk process som, vid rätt utförande, garanterar framgångsrika och 

lyckade investeringar. Således kan ett företag som verkar använda de bästa 

utvärderingsmetoderna för sina investeringar prestera mindre tillfredställande 

                                                 

2
 Grubbström R. Lundquist J. (2005) s. 9-10 

3
 Van Horne, J. C. (1995) s. 5 

4
 Segelod, E. (1995) s. 1 

5
 Pike, R. & Dobbins, R. (1986) s. 3-4 
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än ett företag som inte använder sig av dessa metoder. Detta beror på att 

företags välstånd är mer beroende av dess förmåga att skapa tillfredställande 

investeringsmöjligheter än dess förmåga att utvärdera dem. Framgångsrika 

investeringsprojekt beror på entusiasmen, kreativiteten, kunskapen samt 

omdömet hos de chefer som ansvarar för upptäckande, framdrivning och 

utvärdering av projekt.
6
 

 

En divisionaliserad organisation innebär att organisationen är uppdelad i 

divisioner efter affärsområden. Varje division delegeras makten att fatta 

beslut gällande sin egen tillverkning och marknadsföring vilket leder till att 

enheterna decentraliseras från huvudkontoret. Denna uppdelning minimerar 

beroendet mellan de olika divisionerna, vilket gör att varje division skenbart 

framstår som självständig enhet. Om huvudkontoret skulle delegera all sin 

makt till divisionscheferna skulle detta innebära att varje division verkar som 

en självständig organisation. Av denna anledning krävs det någon form av 

kontroll eller koordination mellan huvudkontoret och divisionerna. Enligt 

Mintzberg bör företagsledningen låta divisionerna vara näst intill 

självständiga i sitt beslutsfattande men samtidigt ha ett väl utvecklat system 

för att övervaka resultatet av dessa beslut och på så vis underlätta 

koordinering.
7
 Segelod menar att merparten av företags investeringsbehov 

upptäcks på divisions-nivå och även att beslut angående investeringar tas på 

denna nivå. Samtidigt är vikten av koordinering stor för att investeringarna 

ska bidra till en positiv utveckling för hela organisationen. Det är 

företagsledningens ansvar att säkerställa att investeringarna förväntas vara 

lönsamma, kan finansieras på ett lämpligt sätt, passar in på företagets 

affärsidé och strategi samt att den på ett bra sätt kan implementeras. För att 

kunna utföra denna kontroll i divisionaliserade företag är ett vanligt 

                                                 

6
 Pike, R. & Dobbins, R. (1986) s. 3, 11 

7
 Mintzberg, H. (1979) s. 380-383 
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tillvägagångssätt att upprätta skrivna rutiner vilka beskriver 

tillvägagångssättet i investeringsprocessen.
8
 

 

När investeringar och investeringsbedömning beskrivs i litteraturen är det 

vanligen stort fokus på beslutssituationen och mindre fokus på det 

sammanhang där investeringen växer fram, beslutet tenderar alltså att vara 

viktigare än processen. Det handlar främst om att välja ut ett alternativ bland 

flera och mindre om hur dessa alternativ har uppkommit. Ett 

investeringsprojekt har dock en lång förhistoria, från första idé till 

beslutsfattande.
 

Yard menar att investeringsprocessen kan brytas ner i 

följande steg: Initiering, utveckling, framdrivning, beslut, genomförande och 

uppföljning.
9
 Även Bower gör en liknande uppdelning av 

investeringsprocessen där han delar upp processen i tre faser: initieringsfasen, 

integreringsfasen och företagsfasen. Initieringsfasen startas på 

verksamhetsnivå av en diskrepans i kraven på, och prestationen av de 

befintliga resurserna. I integreringsfasen integrerar mellanchefer 

verksamhetsnivåns "behov" med högre instansers intentioner. Projekten blir 

slutligen godkända eller avvisade i företagsfasen.
10

  

 

1.2 Problemdiskussion 

Som framgår av föregående avsnitt har investeringar stor betydelse på såväl 

samhälls- som företagsnivå. Det är därför viktigt att investeringsbeslut leder 

till en god resurshushållning. Under investeringsprocessen växer 

investeringsförslag fram och underlag till beslut genereras. Processen blir 

därför viktig för vilka investeringar som sedan genomförs. Kring 

investeringsprocessen finns ett antal frågor som är av intresse: Hur genereras 

                                                 

8
 Segelod (1995) s. 2 

9
 Yard, S. (2001) s. 11 

10
 Bower, J. L. (1986[1970]) s.68-72 
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investeringsidéer och varifrån kommer dessa idéer? Hur samlas idéer in och 

vad avgör om en idé utreds vidare och blir till ett konkret investeringsförslag? 

Hur drivs investeringsförslag vidare inom organisationen och hur sker 

insamlandet av underlag? Vilka beräkningar görs och vilka krav ställs på 

investeringar? Vem fattar beslut och på vilka grunder? Dessa övergripande 

frågor är alla av stor vikt för vilka investeringar som genomförs.  

 

Som framgår av föregående avsnitt är det i ett divisionaliserat företag av stor 

vikt att företagsledningen är delaktig i investeringsprocessen och 

investeringsbeslut för att på så vis säkerställa att investeringarna bidrar till 

hela företagets lönsamhet. Ett sätt att göra detta är genom användandet av 

standardiserade investeringsmanualer, bland annat för att kunna jämföra 

divisionernas prestationer och bedöma dem likvärdigt.  Dock är det 

förmodligen inte självklart att investeringsmanualer medför att 

investeringsprocessen blir identisk mellan olika divisioner. Det är därför av 

intresse att utreda om och hur investeringsprocesser skiljer sig åt mellan olika 

divisioner. Frågor som uppstår berör bland annat om investeringsprocessen 

skiljer sig åt mellan divisioner och hur väl en investeringsinstruktion 

standardiserar investeringsprocessen. Om investeringsprocesser trots allt 

skiljer sig åt, på vilket sätt skiljer de sig åt och vad är orsaken till det?  

 

1.3 Frågeställning 

 Hur ser investeringsprocesserna ut inom Södras divisioner Södra Cell 

och Södra Timber?  

 I vilken utsträckning är investeringsprocesserna standardiserade och 

vad beror det på?   
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur 

investeringsprocesserna ser ut i det divisionaliserade företaget Södra samt att 

jämföra divisionernas processer för att identifiera och förklara skillnader och 

likheter. 

 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie studerar vi enbart investeringsprocessen fram till och med 

beslut. Detta arbete berör således inte genomförande och uppföljning av 

investeringar utan fokuserar på investeringars beslutsprocess. En mer utförlig 

förklaring av vilka delar av processen som studeras anges i teorikapitlets 

avslutande avsnitt.  

  

På grund av sekretesskäl anges i denna studie ibland generella beskrivningar 

av vissa företeelser. Bland annat anges inga exakta belopp avseende Södras 

investeringar. Detta bör dock inte påverka läsarens förståelse för 

problematiken kring investeringsprocesser då detta i huvudsak främst 

förklaras av beloppens relativa storlek. 
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt som används för att besvara 

studiens frågeställningar och för att uppnå studiens syfte. I kapitlet beskrivs 

de ställningstaganden författarna tar och de metoder som används vid 

insamlande och tolkning av empiriskt material. Kapitlet avslutas sedan med 

en diskussion kring hur studiens kvalitet säkerställs. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Vid valet av forskningsstrategier väljs det mellan en kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Många författare menar att skillnaden mellan dess två 

metoder finns på ett djupare plan än att bara handla om den tämligen ytliga 

frågan om huruvida man använder sig av kvantifiering eller ej.  Med en 

kvalitativ metod läggs vikt vid ord och inte kvantifiering och det betonas ett 

induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning. Kvalitativa 

forskare eftersträvar en nära relation till de personer som studeras och det är 

deltagarnas perspektiv som är utgångspunkten i forskningen.
11

 Med en 

kvantitativ metod betonas kvantifiering vid insamling och analys av data och 

forskaren har ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 

forskning.
12

 

 

Genom att genomföra en kvantitativ studie skulle generella slutsatser kunna 

dras kring till exempel i vilken utsträckning divisionaliserade företag har 

formella investeringsinstruktioner, samt vilka metoder och krav som används 

vid investeringsbedömning. Syftet med denna studie är dock att ge en djupare 

                                                 

11
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 322 

12
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 40 
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förståelse kring investeringsprocesser och orsaken till dess utformning.  Detta 

gör att en kvalitativ studie förespråkas. 

2.2 Angreppssätt 

Vid bedömning av förhållandet mellan teori och forskning finns det två olika 

synsätt att välja mellan, deduktiv och induktiv teori. Deduktiv teori innebär 

att utifrån befintliga teorier inom ett område genereras hypoteser som i 

studien testas mot empiri. I detta synsätt kommer teorier och hypoteser styra 

datainsamlingsprocessen. Slutligen beskriver forskaren konsekvenserna av 

resultaten för den teori som låg bakom undersökningen, vilket innebär ett 

drag av induktion.
13

 I ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en 

forskningsinsats. Detta innebär att forskaren drar generaliserbara slutsatser 

grundat på sina observationer. När forskaren genomfört sina teoretiska 

reflektioner över en uppsättning data, krävs ibland ytterligare insamling av 

information för att kunna bekräfta sina teorier. Detta innebär att även ett 

induktivt angreppssätt innehåller drag av deduktion. Det rekommenderas 

därför att man endast bör uppfatta deduktiva och induktiva teorier som 

tendenser och inte som tydligt åtskilda strategier.
14

  

 

Vi kommer inleda denna studie med att beskriva, för ämnet relevanta, 

befintliga teorier och modeller. Dessa modeller och teorier kommer sedan 

utgöra vår referensram för att beskriva och förklara Södras 

investeringsprocesser. Utifrån de teorier som tas upp skapar vi en 

undersökningsmodell, vilken ligger till grund för insamlande och analysering 

av det empiriska materialet. Detta tillvägagångssätt antyder att vi har ett 

deduktivt förhållningssätt till teori. Dock genererar vi inte några hypoteser för 

att underkasta empirisk granskning utan använder dessa teorier och modeller 

                                                 

13
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 23-24 

14
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 25 
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för att angripa vårt forskningssyfte genom att upprätta en 

undersökningsmodell. Då vi analyserar vårt empiriska material får studien en 

mer induktiv ansats
15

 genom att vi utifrån vår empiri drar slutsatser kring 

Södras investeringsprocesser, dock fortfarande genom befintliga teorier 

utifrån vår undersökningsmodell. Vi kommer under arbetets gång ständigt 

röra oss mellan teori och empiri och anpassa utformningen av dem för att på 

bästa sätt angripa forskningssyftet. 

 

2.3 Fallstudie 

Fallstudier innebär en detaljerad och ingående forskning av ett enda fall. Med 

termen fall menas vanligtvis en viss plats eller ”lokal”, t.ex. en arbetsplats 

eller organisation. Det som är unikt med en fallstudie är att forskaren oftast är 

intresserad av att belysa unika drag för det specifika fallet. En fallstudie som 

är av kvalitativ forskningsstrategi tenderar att ha ett induktivt synsätt medan 

om forskningsstrategin är kvantitativ så tenderar fallstudien att vara 

deduktiv.
16

  

Fallstudier kan vara utforskande, beskrivande eller förklarande. När 

forskningen syftar till att besvara "hur" eller "varför" frågor är den oftast av 

förklarande art och författaren väljer då sannolikt forskningsstrategin 

fallstudier. Detta för att dessa frågor behandlar operationella kopplingar vilka 

följs över tid, till skillnad från frekvens eller förekomst. Fallstudier är även 

att föredra då författaren vill undersöka aktuella händelser, men där relevanta 

beteenden inte kan manipuleras. Fallstudier har en speciell styrka då 

forskningsstrategin möjliggör att författaren kan hantera många olika slag av 

empiriska material, exempelvis dokument, intervjuer samt observationer.
 17

 

                                                 

15
 Beskrivs mer utförligt under Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material. 

16
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 71-72 

17
 Yin, R. K. (2007) s. 17, 23, 25 
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Kritik har riktats mot fallstudieforskningen angående designens externa 

validitet och generaliserbarhet. Det diskuteras kring hur ett enda fall kan vara 

representativt för att det ska kunna tillämpas på andra fall. Dock hävdar en 

del förespråkare för fallstudier att det går uppnå en viss grad av teoretisk 

generaliserbarhet utifrån fallstudier.
18

 

Då vi vill göra en omfattande undersökning och få en djupare förståelse för 

investeringsprocessen samt dess olika delar kommer vi att genomföra en 

fallstudie. I denna fallstudie ska vi studera det divisionaliserade företaget 

Södra för att beskriva, utvärdera och jämföra dess investeringsprocesser. 

Denna fallstudie utgörs av att vi studerar investeringsprocesser i Södras två 

divisioner Södra Cell och Södra Timber. För att exemplifiera studerar vi två 

investeringar i Södra Cell och en investering i Södra Timber. Att använda 

flera datakällor kallas triangulering. Enligt Bryman och Bell medför 

triangulering att resultaten dubbelkollas och missförstånd motverkas.
19

  

 

2.4 Val av empiriskt material 

Då studiens problemformulering och syfte kom till i diskussion med företaget 

Södra är det naturligt att genomföra vår fallstudie vid detta företag. Vi tror att 

Södra är ett lämpligt företag och ett illustrativt fall för vår studie då företaget 

är divisionaliserat och har en formell investeringsinstruktion för koncernens 

alla divisioner i syfte att standardisera investeringsprocesser. Södra är även 

ett mycket investeringsintensivt företag vilket kan illustreras med att deras 

investeringsbudget för 2012 uppgår till två miljarder kronor
20

.    

                                                 

18
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 73 

19
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 310 

20
 Internetkälla 7, Södra. 
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Då vi har begränsade resurser och begränsat med tid, men trots det vill få en 

djupare förståelse för företagets investeringsprocesser, väljer vi att enbart 

studera två av företagets fyra divisioner. Vi har valt att studera Södra Cell, 

divisionen inom pappersmassa, Södra Timber, divisionen inom trävaror. Vi 

har valt divisionerna Södra Cell och Södra Timber för att merparten av 

företagets investeringar genomförs i dessa divisioner. Studien genomförs med 

hjälp av intervjuer med personal med anknytning till investeringsprocesserna, 

tillgång till investeringsunderlag samt intervjuer med personal på Södras 

centrala ekonomistab.  

2.5 Urval 

Kvalitativa intervjuer syftar till att skapa en djupare förståelse snarare än att 

presentera generella slutsatser. I denna studie används snöbolls- eller 

kedjeurval, vilket innebär att forskarna initialt får kontakt med ett mindre 

antal människor som är relevanta för undersökningens tema och använder 

därefter dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter.
21

 Genom vår 

kontakt med Södras chefscontroller hjälper han oss att komma i kontakt med 

personer inom de olika divisionerna som han anser är viktiga i 

investeringsprocesserna. Då vi under studiens gång identifierar områden som 

behöver studeras ytterligare ber vi om kontaktuppgifter till personer med 

lämplig befattning inom företaget. 

 

2.6 Intervjustrategi 

Kvalitativa intervjuer tenderar att ha ett mindre strukturerat tillvägagångssätt 

jämfört med kvantitativa intervjuer. I den kvalitativa forskningen är intresset 

inriktat mot den intervjuades ståndpunkter och tenderar även att vara flexibla 

och följsamma efter intervjupersonens svar. Det finns huvudsakligen två 

                                                 

21
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s.126 
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typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade intervjuer och semi-

strukturerade intervjuer. Den ostrukturerade intervjun tenderar att till sin 

natur likna ett vanligt samtal. Forskaren använder sig av minnesanteckningar 

som hjälp vid genomgången av ett visst antal teman som intervjupersonen 

därefter får svara och associera fritt kring. Under den semi-strukturerade 

intervjun har forskaren en lista över specifika teman som ska beröras. 

Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden och 

intervjupersonen har även stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt. 

Forskaren kan även ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden om 

intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt.
22

 

Vi kommer i denna studie att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. 

Detta gör vi för att vi är intresserade av intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt på investeringsprocesserna inom Södra. Vår 

intervjuguide kommer bestå av ett antal ämnen som kommer diskutera med 

intervjupersonen för att på så sätt få kunskap om vad personerna upplever 

vara relevant och viktigt för de olika områdena. Vid upprättandet av 

intervjuguiden har vi utgått från vår undersökningsmodell, då vi har delat upp 

frågorna efter områdena initiering, framdrivning och beslut.  

Då vår studie av Södra Cells investeringsprocess sker på bruket i Mörrum 

väljer vi av bekvämlighetsskäl en fokusgruppmetod, det vill säga en 

gruppintervju, med ett antal personer delaktiga i investeringsprocessen. Detta 

för att under ett besökstillfälle kunna studera hela investeringsprocessen. En 

gruppintervju innebär en intervju med flera deltagare där ett väl avgränsat 

område berörs och där fokus ligger på samspelet i gruppen. Det finns många 

fördelar med att genomföra gruppintervjuer. Tekniken gör det möjligt för 

forskaren att skapa en förståelse för varför de intervjuade tycker som de gör. 

Ofta uppstår en diskussion mellan deltagarna där de argumenterar och 

                                                 

22
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 360-363 
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ifrågasätter varandras åsikter och då en deltagare hör vad de andra har att 

säga kan dennes svar modifieras och utökas. Kritik mot fokusgruppmetoder 

är dess brist på generaliserbarhet, något som dock främst berör användandet 

av fokusgrupper vid marknadsundersökningar.
23

 Vi anser att användandet av 

gruppintervju passar vårt undersökningssyfte väl då investeringsprocessen i 

stor utsträckning utgörs av samspel mellan dessa gruppmedlemmar. 

Dessutom tror vi att en gruppintervju kan ge utförliga svar kring de frågor vi 

berör. 

 

2.7 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt 
material                 

Kvalitativ data från intervjuer eller deltagande observationer tenderar att vara 

svåra att analysera då de utgörs av ett omfattande och ostrukturerat 

textmaterial. Det finns inte några entydiga regler för hur en kvalitativ 

dataanalys ska genomföras. Dock finns det två generella strategier vid analys 

av kvalitativ data, analytisk induktion och grundad teori.
24

 

 

Analytisk induktion är en metod för analys av data där universella 

förklaringar till olika företeelser eftersträvas. Detta görs genom att insamling 

av data fortgår tills dess att inga fall som motsäger en hypotetisk förklaring 

av en företeelse hittas. Grundad teori är en analysstrategi där teori härleds 

utifrån insamlad data som analyseras på ett systematiskt vis under 

forskningsprocessens gång. Det finns således ett nära samband mellan 

datainsamling, analys och den teori som skapas där dessa tre ingående 

processer sker parallellt.
25

 

 

                                                 

23
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 389-391 

24
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 446 

25
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 446-449 
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Vi kommer i denna studie använda oss av analysstrategin grundad teori. 

Analytisk induktion förutsätter att en hypotes genereras, något vi inte gör i 

denna studie. Dessutom anser vi att grundad teori är en bättre strategi för att 

uppnå denna studies syfte, att förklara och beskriva Södras 

investeringsprocesser. Vi anser att detta syfte inte går att uppnå genom att 

finna en universell förklaring, utan bättre uppnås genom att systematiskt 

samla in och analysera empiri kring Södras investeringsprocesser.  

 

Redskap som används inom den grundade teorin är kodning, teoretiskt urval, 

teoretisk mättnad samt kontinuerliga jämförelser. Kodning är det viktigaste 

redskapet inom grundad teori och utgörs av att de delar av materialet som 

anses vara av stor vikt eller särskilt intresse kategoriseras, namnges och 

markeras. Teoretiskt urval innebär kortfattat att forskaren under 

analysprocessen kontinuerligt anpassar urvalet för att få en djupare förståelse 

för sitt forskningsområde. Teoretisk mättnad innebär att urvalsprocessen 

fortgår tills dess att inget nytt framkommer av vidare datainsamling. 

Kontinuerliga jämförelser innebär att under studiens gång behålla ett nära 

samband mellan data och konceptualisering.
26

 

 

Vi kommer använda redskapet kodning på så vis att vi utifrån vår modell 

hänför och kategoriserar empiri till de olika investeringsprocesserna. Detta 

för att få en struktur på empirin för att underlätta analys och jämförelse. 

Användandet av kodning kommer även säkerställa att vi inte utelämnar 

viktiga och intressanta företeelser. Teoretiskt urval används på så vis att då vi 

under studiens gång finner områden som behöver studeras ytterligare 

genomför intervjuer med personer av betydelse för dessa områden, vilket sker 

genom ovan nämnda snöbollsurval. Teoretisk mättnad blir i denna studie ett 

ideal att sträva mot. Vi ska med de resurser och den tidsplan vi har att tillgå 

sträva efter att ge en fullständig bild av studiens område. För att uppnå 
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teoretisk mättnad är det dock sannolikt att studiens omfång behöver utökas. 

Kontinuerliga jämförelser innebär för denna studie att vi regelbundet 

stämmer av att de kategorier vi kodar efter inte får en förändrad innebörd 

under studiens gång. Detta görs genom att vi i vår undersökningsmodell 

beskriver vad som avses med de i modellen ingående komponenterna. 

För att uppnå studien syfte och svara på de frågeställningar vi ställt upp 

kommer vi att använda det kodade materialet för att jämföra de studerade 

investeringsprocesserna, å ena sidan med den teori vi finner, å andra sidan 

Södras investeringsprocesser sinsemellan. 

2.8 Kvalitetsmått 

Vid bedömning av kvalitet av företagsekonomisk forskning är de tre 

viktigaste kriterierna reliabilitet, replikation och validitet. Reliabilitet berör 

frågan om undersökningsresultatet skulle bli det samma om undersökningen 

skulle genomföras igen eller om resultatet beror på tillfälligheter. Begreppet 

replikation innebär att forskaren ingående ska redogöra för sitt 

tillvägagångssätt för att möjliggöra att andra kan upprepa studien. Begreppet 

validitet innefattar ett antal olika validitetsbegrepp som generellt innebär en 

bedömning av om en undersöknings slutsatser hänger ihop eller inte.
27

 

 

Inom kvalitativ forskning har dessa begrepp en i viss mån annan innebörd 

och mindre vikt läggs vid mätning. Trots detta brukar kvalitativa forskare 

använda begreppen validitet och reliabilitet liknade så som de används av 

kvantitativa forskare. Utöver dessa begrepp finns ytterligare kvalitetsmått 

som används vid bedömning av kvalitativ forskning, nämligen trovärdighet 

och äkthet.
28

  

                                                 

27
 Bryman, A. & Bell, E. (2005) s. 48 

28
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Trovärdighet består av fyra delkriterier. Det första är tillförlitlighet vilket 

innebär att forskningen utförs efter de riktlinjer som finns samt att de 

individer som studeras validerar forskningsresultaten. Det andra delkriteriet 

är överförbarhet vilket berör frågan huruvida forskningen kan användas i en 

annan kontext. Det tredje kriteriet är pålitlighet vilket kan jämföras med 

reliabilitet där forskningsprocessen ska redogöras för grundligt. Det fjärde 

kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera vilket innebär att forskarens 

personliga värderingar eller teoretiska inriktning inte medvetet ska påverka 

forskningen.
29

 

 

För att säkerställa trovärdigheten i vår studie ska vi först och främst 

genomföra en systematisk forskningsprocess som vi grundligt redogör för. 

Detta är viktigt för studiens pålitlighet och för att sträva mot kriteriet 

replikation. Då vi använder oss av grundad teori som analysstrategi samlar vi 

på oss en omfattande mängd material som genom kodning analyseras 

systematiskt. Detta bör minska risken för att våra personliga värderingar 

färgar av sig på våra forskningsresultat vilket medför att möjligheten att 

styrka och konfirmera ökar. Vi ska efter våra intervjuer låta respondenten 

validera vår tolkning av intervjun samt våra forskningsresultat för att på så 

vis säkerställa tillförlitligheten i studien. Detta sammantaget bör säkerställa 

trovärdigheten i vår studie.  

 

Även äkthet delas in i ett antal delkriterier som generellt berör 

forskningspolitiska konsekvenser. Kriteriet rättvis bild berör frågan huruvida 

alla de åsikter och uppfattningar, som finns i den grupp som studeras, 

avspeglas i forskning. Kriterierna ontologisk, pedagogisk, katalytisk och 

taktisk autenticitet berör frågor kring om undersökningen bidrar till att de 
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studerade får en bättre förståelse för sin och andras sociala situation samt ger 

dem möjlighet att påverka denna.
30

  

 

För att säkerställa äktheten i vår studie ska vi framför allt sträva efter att 

uppnå kriteriet rättvis bild. Genom att studera individer med flera olika 

befattningar i företaget, individer med olika personliga egenskaper och 

individer i olika sociala sammanhang tror vi att en rättvis bild kan uppnås. 

Genom användandet av respondentvalidering försäkrar vi oss om att inte 

förbise åsikter och värderingar de studerade anser är av betydelse. Vi ska 

sträva efter att uppnå autenticitet och tror att detta kan uppnås genom en 

omfattande materialinsamling och en systematisk analys.  

 

Yin benämner även han fyra kriterier, som till stor del påminner om ovan 

nämnda begrepp, vilka kommit till användning vid fastställande av kvalitén i 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Dessa fyra kriterier är 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet.
31

 Kriteriet 

reliabilitet är detsamma som det som behandlats ovan. 

 

Begreppsvaliditet innebär att författaren skall upprätta riktiga operationella 

mått för de begrepp som ska studeras 
32

. Vi kommer i vår studie säkerställa 

detta genom att använda flera olika källor för att förklara 

investeringsprocessen och dess påverkansfaktorer. Vi kommer även låta 

Södras chefscontroller läsa ett utkast av vår studie för att på så sätt kunna 

förhindra eventuella begreppsförvirringar.  

 

Med intern validitet menas att det ska finnas ett kausalt samband vilket visar 

att vissa betingelser leder till andra betingelser. Detta kvalitetsmått används 
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enbart vid kausala eller förklarande studier, inte vid deskriptiva eller 

explorativa studier.
33

 Då vår studie i första hand är av deskriptiv art är inte 

detta kvalitetsmått lika väsentligt som övriga kvalitetsmått. Vi kommer dock 

att försöka stärka den interna validiteten genom att vi grunda våra argument 

på befintlig teori. 

 

Kriteriet extern validitet berör problematiken kring om undersökningens 

resultat kan generaliseras utöver den aktuella fallstudien 
34

. Då vi enbart valt 

att studera ett enskilt fall kommer vi att öka generaliserbarheten genom att 

jämföra Södras investeringsprocesser med relevant teori.   

                                                 

33
 Yin, R. K. (2007) s. 56-57 

34
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras relevant forskning inom studiens ämne. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av investeringsbegreppet och investeringar i 

allmänhet. Därefter beskrivs beslutsorienterad forskning med fokus på 

investeringskalkylering och krav. Detta avsnitt följs upp av en beskrivning av 

forskning med ett bredare perspektiv på investeringar kallat 

processorienterad forskning. Efter dessa avsnitt presenteras forskning kring 

strategisk planering och investeringsmanualer. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande modell vilken utgör grunden för studiens empiriska 

undersökning.  

 

3.1 Investeringsbegreppet  

Enligt Solve är en investering en uppoffring som reducerar utrymmet för 

omedelbar konsumtion i syfte att möjliggöra framtida produktion och 

konsumtion
35

. Traditionellt förknippas investeringsbegreppet med olika typer 

av materiell produktionsutrustning vilka kan periodiseras och skrivas av. 

Investeringsbegreppet kan dock innefatta alla beslut som reducerar 

vinstutrymmet men som förväntas höja den framtida avkastningen, däribland 

investeringar i forskning och utveckling, marknader och kompetens. En 

investering är också en tillgång och ackumulerade investeringar utgör 

företagets materiella och immateriella resurser, struktur och inriktning där 

värdet på dessa bestäms av hur gjorda investeringar används. En annan viktig 

aspekt av investeringar är att de ofta är irreversibla, det vill säga att de har en 

begränsad alternativ användning. När en investering görs binds resurser till 

den inriktning resurserna avser vilket ger företagsledningen en möjlighet att 

                                                 

35
 Ytterligare definitioner av investeringsbegreppet anges i denna studies inledande avsnitt, 

alla snarlika uttryck för en och samma sak.  



  

  27 (104) 
 

påverka företagets framtida inriktning. Detta gör investeringsbeslut till några 

av de viktigaste beslut företagsledningar står inför.
36

 

 

De flesta investeringar är små eller medelstora återinvesteringar som syftar 

till att öka produktionen, kapaciteten eller produktiviteten. Stora 

investeringar, expansionsinvesteringar och satsningar i nya affärsområden har 

historiskt, och är fortfarande, ovanligare.
37

  

 

3.2 Beslutsorienterad forskning 

När alla betalningskonsekvenser för ett investeringsprojekt är klarlagda bör 

projektet utvärderas för att fastställa om det är lönsamt att genomföra. Det 

finns ett flertal olika metoder som beslutsfattare kan använda sig av för att 

bedöma olika investeringsprojekt. Vanliga metoder som används är 

nettonuvärdemetoden, internräntemetoden samt paybackmetoden.
38

 

 

Grubbström och Lindquist refererar till en undersökning om val av 

utvärderingsmetoder för svenska företag och fastställer att paybackmetoden 

är mest förekommen tätt följt av nettonuvärdemetoden. Anledningen till att 

paybackmetoden, trots dess teoretiska brister, är så vanligt förekommande 

beror på att metoden är enkel att förstå och räkna ut samt dess starka 

traditioner.
39

 Quinn tror även han att orsaken till paybackmetodens spridda 

popularitet är dess enkelhet.
40

 Grubbström och Lundquist menar att 

nettonuvärdemetoden teoretiskt sätt är den mest korrekta metoden att beräkna 
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 Controllerhandboken, 9 [rev] uppl. (2008) s 300-301 

37
 Segelod, E. (1995) s. 23 
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 Grubbström, R. och Lundquist, J. (2005) s. 17 
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40
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investeringars lönsamhet, dock kan metoden i vissa avseenden vara svår att 

hantera och förstå.
41

  

 

Pike och Dobbins rekommenderar beslutsfattare att använda 

nettonuvärdemetoden och paybackmetoden för att bedöma 

investeringsprojekt. Nettonuvärdesmetoden är att föredra då metoden ger bäst 

indikation på investeringsprojekts bidrag till aktieägarnas förmögenhet 

medan paybackmetoden bör användas som en sekundär metod då 

beslutsfattare insisterar på att metoden bidrar till att de får rätta känsla för 

projektet.
42

 

 

3.2.1 Nettonuvärdesmetoden  

Ett investeringsprojekts nettonuvärde är summan av alla framtida kassaflöden 

diskonterade med en önskad avkastning, subtraherat med grundinvesteringen. 

Nettonuvärdemetoden är en formel vilken möjliggör jämförelser mellan 

betalningar från olika tidpunkter. Genom användandet av en 

diskonteringsfaktor, vilken beror på diskonteringsräntan, räknas alla framtida 

inbetalningsöverskott tillbaka till referenstidpunkten.
43

 Det antal år 

kalkylhorisonten ska utgöras av beror på investeringens ekonomiska 

livslängd. Den ekonomiska livslängden är den tid som det är ekonomiskt 

fördelaktigt att utnyttja en investering.
44

   

 

Om nuvärdet är större än grundinvesteringen, det vill säga nettonuvärdet är 

positivt, är projektet en värdeskapande möjlighet för företaget och bör 
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genomföras.
45

 Yard menar även han att det krävs ett positivt nettonuvärde för 

att investeringar ska vara lönsamma.
46

 

 

Enligt Anthony och Govidarajan finns det åtminstone fyra anledningar till att 

inte använda sig av nettonuvärdebaserade kalkyler vid 

investeringsbedömning. Den första anledningen är att det är så pass 

uppenbart att investeringen är lönsam och att kalkylering av investeringens 

nettonuvärde därför blir onödig. Den andra anledningen är att då osäkerheten 

kring investeringens data är stor blir en nettonuvärdeskalkyl inte pålitlig. Ofta 

uppstår denna situation vid lanseringen av nya produkter med osäker 

marknadsinformation. I dessa situationer används ofta paybackmetoder. Den 

tredje anledningen är att syftet med alla investeringar inte är att förbättra 

lönsamheten. Nettonuvärdebaserade metoder bygger på antagandet om att 

syftet är att öka företags vinster. Dock finns flera andra syften med 

investeringar, bland annat att öka säkerheten, höja moralen eller att stärka 

företagets image. Den fjärde anledningen är att det i vissa situationer inte 

finns något alternativ till att investera, till exempel på grund av lagstiftning. 

Detta medför, enligt Anthony och Govindarajan, att systemet för 

management control måste tillhandahålla ett system för att underlätta 

bedömningen av investeringar som inte kan bedömas med hjälp av 

kalkyleringstekniker.
47

 

 

3.2.2 Paybackmetoden  

I paybackmetoden studeras den tid det tar innan summan av 

inbetalningsöverskotten når upp till grundinvesteringen. Metoden kan 

användas med eller utan diskonteringsfaktor. För en odiskonterad 
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paybackmetod med konstanta inbetalningsöverskott beräknas 

återbetalningstiden genom att dividera grundinvesteringen med årligt 

inbetalningsöverskott.
48

 När en diskonteringsfaktor används räknas 

återbetalningstiden ut först efter att kassaflödena har diskonterats till 

referenstidpunkten.
49

 Genom summering av nuvärdena används 

diskonteringsmetodens korrekta sätt att hantera tidsavståndet till framtida 

betalningar. Samtidigt fokuserar metoden på den tid överskotten måste 

upprätthållas för att nå ett positivt nettonuvärde.
50

 Quirin beskriver payback 

som en enkel metod och att det är anledningen till dess utbredda popularitet. 

Vidare beskriver Quirin att paybackmetoden inte är ett tillförlitligt mått på 

lönsamhet, då metoden inte tar hänsyn till kassaflöden som uppkommer efter 

det att investeringen är återbetald.
51

 Pike och Dobbins instämmer i detta 

resonemang och hävdar också att metoden inte genererar tillräckligt mycket 

information i en beslutssituation, detta för att metoden inte visar om projektet 

är värdeskapande eller ej. Paybackmetoden bör således inte användas separat 

i beslutssituationer men kan fungera bra som ett komplement till 

nettonuvärdesberäkningar.
52

  

 

Greve delar Quirin, Pike och Dobbins uppfattningar om att paybackmetodens 

svaghet är att den avgränsar kalkylsikten till återbetalningstiden, men hävdar 

även att ett annat orosmoment med metoden är att skillnader i 

grundinvestering inte uppmärksammas. Paybackmetoden säger inte mycket 

om investeringens lönsamhet, förutom återbetalningstiden, utan säger mer om 

investeringens likviditetsmässiga konsekvenser. För företag med 

likviditetsproblem är en kort återbetalningstid önskvärd.
53
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3.2.3 Internräntemetoden 

Ett tillvägagångssätt att beräkna en investerings lönsamhet är användandet av 

internräntemetoden. Internräntan visar den ränta som betalningsöverskotten 

ska diskonteras med för att nettonuvärdet ska vara lika stort som 

grundinvesteringen. Projekt vars internränta är högre än dess önskvärda 

avkastning bör accepteras och genomföras. I de allra flesta fall ger 

internräntemetoden och nettonuvärdemetoden samma rekommendation i 

frågan om ett projekt ska accepteras eller ej. Författarnas forskning visade 

dock på att internräntemetoden i praktiken användes i större utsträckning än 

nettonuvärdesmetoden. Författarna förklarade att förfarandet berodde på tre 

anledningar. Den första anledningen var att metoden ansågs vara bekväm när 

ömsesidigt uteslutande projekt skulle väljas. Den andra anledningen var att 

metoden tillåter en separation mellan internränteberäkningen från dess 

användning som beslutsregel, vilken i synnerhet har praktiska fördelar i 

divisionaliserade företag där initiering, utvärdering och godkännande uppstår 

i olika faser och på olika hierarkiska nivåer inom organisationen. Den tredje 

anledningen till internräntemetodens popularitet var att chefer föredrar 

procenttal som mått på investeringens lönsamhet.
54

 

 

3.2.4 Kalkylränta  

Ett belopp som betalas vid en viss tidpunkt kan inte direkt jämföras med ett 

belopp vid en annan tidpunkt. För att kunna jämföra belopp vid olika 

tidpunkter används en omräkningsfaktor, kalkylränta. Kalkylräntan består av 

tre faktorer:
55

  

 Kompensation för väntan 

 Kompensation för förlorad köpkraft 

 Kompensation för risk 

                                                 

54
 Pike, R. & Dobbins, R. (1986) s. 43, 56, 278-280 

55
 Yard, S. (2001) s. 23-25 



  

  32 (104) 
 

Kompensation för väntan beror på att kapital kan ge en avkastning vid en 

alternativ användning, ett uttryck för pris på tid. Kompensation för förlorad 

köpkraft beror på förändringar av penningvärdet och kompensation för risk 

beror på att det normalt sett finns en osäkerhet om framtiden och att en 

resursuppoffring i nuläget därför kräver en större kompensation i framtiden. I 

praktiken utgår företag ofta från dagsläget för hela verksamheten när krav på 

nya investeringar ställs genom att beräkna ett viktat genomsnittligt 

förräntningskrav, även kallat Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

Ibland justerar företag kalkylräntan om risken för en investering bedöms 

ligga över eller under genomsnittet.
56

 

 

När beräkningar görs med konstanta inbetalningsöverskott är detta en kalkyl i 

fast penningvärde, även kallad realkalkyl. I kalkyler med fast penningvärde, 

det vill säga en realkalkyl, skall diskontering ske med en real kalkylränta. Om 

kalkylen istället innehåller överskott vilka räknats upp till exempel i takt med 

den förväntade prisförändringen är detta en kalkyl i löpande penningvärde, 

även kallad nominell kalkyl, och skall diskonteras med en nominell 

kalkylränta. Nominella och reala kalkyler är lika korrekta såvida de tillämpas 

på ett konsekvent sätt. Det viktigaste är att de båda kalkyltyperna inte blandas 

ihop. Om man exempelvis diskonterar realt konstanta överskott med en 

nominell kalkylränta leder detta till att investeringens lönsamhet 

underskattas.
57

  

 

3.2.5 Kassaflöden 

Mukherjee och Hendersons studie visar att många företag beräknar 

investeringars kassaflöde, men ofta utlämnar overhead-, försäljnings och 

administrationsutbetalningar samt ökad kapitalbindning ur beräkningen. 
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Studien visar även att många befattningshavare tvivlar på trovärdigheten i 

dessa beräkningar och mer förlitar sig på erfarenheter av förslagsgivarnas 

tidigare investeringsförslag.
58

  

 

Burns och Walkers studie visar att majoriteten av kassaflödesberäkningar är 

missvisande då inbetalningarna är överskattade medan utbetalningarna är 

underskattade. Över två tredjedelar av de tillfrågade respondenterna i studien 

menade att prognoserna var missvisande till följd av avsiktliga 

överskattningar eller bristande erfarenhet medan resterande respondenter 

menade att det hade psykologiska förklaringar eller att ledningen 

tillhandahållit missvisande underlag.
59

  

 

3.2.6 Känslighetsanalys 

Enligt Anthony och Govindarajan är modeller en viktig faktor att ta i 

beaktning vid implementeringen av system för investeringsbedömning. 

Förutom vanliga kalkylmodeller, vilka benämnts ovan, finns även ett antal 

modeller för bland annat risk- och känslighetsanalys. Dessa modeller bör 

kännas till och användas i de situationer som kräver det.
60

  

 

En känslighetsanalys innebär att en variabel i taget ändras i kalkylen för att se 

vilka effekter det ger. Vanligen görs ett optimistisk och ett pessimistiskt utfall 

av kalkylens kritiska variabler. Ett annat tillvägagångssätt är att förändra de 

kritiska variablerna så att kalkylen uppvisar ett noll-resultat, vilket görs för 

att få kännedom om hur mycket de kritiska variablerna kan förändras innan 

projektet blir olönsamt.
61
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3.2.7 Manipulering  

En annan viktig faktor att ta i beaktning vid implementering av system för 

investeringsbedömning är manipulering, vilket innebär att investeringsförslag 

som inte uppfyller uppställda kravnivåer justeras för att få ett godkännande. 

Om initiativtagaren till ett investeringsförslag tror att en investering bör 

genomföras, trots att den inte uppfyller uppställda kravnivåer, kan denne 

justera kalkylen genom att göra en allt för optimistisk uppskattning av 

investeringens betalningsflöden. Manipulering är svår att upptäcka, dock kan 

det motverkas genom att ha mer tillit till initiativtagare som tidigare gjort 

korrekta bedömningar.
62

 Yard använder begreppen intern och extern 

konsistens för att beskriva detta problem. Den interna konsistensen, att 

kalkylen är korrekt beräknad utifrån angivna parametervärden, är enkel att 

kontrollera. Den externa konsistensen, att kalkylsituationen och de angivna 

parametervärdena är beskrivna och skattade på ett rimligt och korrekt vis, är 

betydligt svårare att kontrollera. Den externa konsistensen kontrolleras dock 

av att dåliga investeringar har negativ inverkan på enhetens räntabilitet på 

sysselsatt kapital, vilket därmed minskar risken för att glädjekalkyler 

presenteras.
63

 

 

Agentteori utreder hur kontrakt och belöningssystem kan användas för att 

motivera individer att verka för målkongruens. Kortfattat utgår agentteori 

från agentrelationer vilka existerar då en part, principalen, anställer en annan 

part, agenten, för att denna ska utföra någon form av tjänst, och i och med 

detta delegerar principalen beslutsfattande till agenten. Agentteori antar att 

alla individer agerar i självintresse och att det finns en informationsassymetri 

mellan principal och agent. Utmaningen blir därför att förmå agenten att 
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verka i principalens intresse. På företagsnivå kan företagsledningen ses som 

principal och divisionschefen som agent.
64

  

 

Marino och Matsusaka beskriver investeringsprocessen utifrån agent- och 

informationsproblem. Den modell författarna skapat utgörs av att en agent, 

som agerar i självintresse, kommer med ett investeringsförslag. Agenten 

föredrar att investera mer än vad principalen gör och har även mer 

information än denne. Om principalen delegerar beslutsmakten till agenten 

kommer detta leda till att agenten överspenderar och om principalen behåller 

beslutsmakten kommer agenten framställa investeringsförslagen som mer 

attraktiva än vad de egentligen är. Båda dessa handlingssätt resulterar i en 

ineffektiv allokering av kapital. Fastställda investeringsrutiner blir då en 

kontrollmekanism för att motverka detta. Avvägningen mellan delegering av 

beslutsmakten eller ej kan hjälpa till att förklara investeringsprocessens 

utformning, bland annat att många företag använder sig av paybackmetoder 

istället för nettonuvärdesmetoder för att denna kan vara svårare att 

manipulera.
65

 

 

3.3 Processorienterad forskning 

Ofta läggs stor vikt vid investeringskalkylering och beslut. En investerings 

framgång avgörs dock endast i liten utsträckning av kalkyler och 

kalkylmetoder. Av större betydelse är den process där ett investeringsbeslut 

växer fram. En investerings framgång beror på många olika faktorer, bland 

annat hur underlag tas fram, psykologiska faktorer hos den som driver 

investeringsförslaget och framför allt balans och harmoni i hela processen. 
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Detta styrker vikten av att, förutom att studera investeringskalkyler och 

beslut, även studera investeringsprocessen.
66

  

 

3.3.1 Bowers modell över investeringsprocessen 

Joseph Bower var en av de första som fokuserade sig på 

investeringsprocessen snarare än dess beslut. 1970 publicerade Bower sin, 

inom området, välkända bok Managing the resource allocation process, i 

vilken han presenterade en modell över investeringsprocessen. Modellen 

baseras på två underprocesser, där den ena berör projektets materiella 

innehåll och den andra behandlar hur projektet rör sig genom organisationen. 

Dessa båda underprocesser stöds och påverkas av företagets system samt 

andra krafter av personlig och historisk karaktär. Bower benämner dessa 

centrala begrepp definition, impetus och context.
67

 

 

 Bower analyserade dessa tre processer utifrån de tre faser som alla 

investeringsprojekt måste genomgå. Dessa faser kategoriserats utifrån olika 

hierarkiska nivåer inom företaget. Initieringsfasen är den första fasen och i 

vilken identifiering av potentiella projekt sker av undergrupper. I den andra 

fasen, integreringsfasen, utvärderas och bedöms projekten av mellanchefer på 

olika nivåer inom företaget. I företagsfasen fattar styrelsen ett beslut om 

projektet baserat på rekommendationer från chefer högt uppsatta inom 

organisationen.
68

  

 

3.3.1.1 Definition 

Definition är den process ur vilken det tilltänkta investeringsprojektets 

grundläggande tekniska och ekonomiska underlag utvinns. Definition, vilken 

även kan ses som projektets planeringsfas, initieras av information som 
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genererats från marknadsföringsavdelningen, redovisningsavdelningen, 

avdelningen för forskning och utveckling eller från ledningen vilken 

indikerar att det finns diskrepans mellan vad som krävs av och faktiskt erhålls 

av företagets befintliga resurser.
69

 Karlsson och Alpenberg konstaterar att det 

finns ett tydligt samband mellan investeringars drivkrafter och företagens 

affärslogik, strategiska inriktning och resursbehov.
70

 Under processen 

identifieras investeringsprojekt vilka följer linjen för företagets strategiska 

mål.  Processen utvecklas i takt med att projektgrupper tillsätts och mer 

resurser används och fortgår till dess att ett fullständigt investeringsförslag är 

framtaget. Investeringsförslaget består då av en rad olika mått vilka kan 

kommuniceras genom organisationen.
71

 

 

Den dominanta fasen inom definition är initieringsfasen. Vanligen 

identifieras investeringsbehovet av organisationens undergrupper, då de är 

närmst marknaden och därmed besitter bäst kunskap för att uppmärksamma 

investeringar.
72

 Även Segelod menar att merparten av investeringsidéerna i 

divisionaliserade företag uppkommer från den operativa nivån, oftast från 

personer som har kontakt med produktionen.
73

 Mukherjee och Hendersons 

studie visar att investeringsförslag kom från lägre nivåer inom 

organisationen, från operativ personal och lägre ledningsnivåer.
74

 Även 

Burns och Walkers studie visar även den att investeringsförslagen 

härstammade från lägre instanser inom organisationen.
75

 

Som tidigare nämnts initieras projekt av en diskrepans mellan kraven på och 

prestationen av de befintliga resurserna. Det uppmärksammas då att 
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verksamhetens aktiviteter bör förbättras med hjälp av nya resurser. 

Diskrepansen sker främst av tre anledningar: Att kostnaderna är för höga, 

kvalitén otillräcklig eller att försäljningen överstiger kapaciteten. Då projektet 

måste bli godkänt av divisionens VD beskrivs projektet med, för 

verksamheten, tilltalande mått. Måtten kan vara av både kvalitativ och 

kvantitativ karaktär. Mått som vanligen används är: Return on investment, 

marknadsstorlek och andelar, priser, marginaler, produktionseffektivitet och 

teknisk konkurrensförmåga.
76

   

 

I integreringsfasen eftersträvas att projektet, genom olika mått, skall 

kommuniceras genom organisationen upp till ledningen. Ledningen stödjer 

de projekt vars mått reflekterar företagets målsättningar. För att erhålla 

ledningens stöd genom integreringen pressas alltså undergrupperna att 

presentera projekt med finansiella mått som uppnår företagets mål men även 

innefattar företagets behov.
77

 

 

Företagsfasen strävar efter att definiera hur ledningen bedömer projekten 

samt vilka mått som värdesätts högst. Fasen triggas igång av ledningens oro 

kring diskrepans mellan företaget och dess omgivning. Exempelvis behandlas 

frågor kring företagets aktier, penningflöde, utdelningspolicy samt andra 

politiska frågor.
78

     

 

3.3.1.2 Impetus 

Impetus är den andra underprocessen och behandlar hur sociala och politiska 

faktorer driver ett projekt genom organisationen upp mot finansiering, eller 

med andra ord en chefs vilja att stödja ett projekt. Chefer har en betydande 

roll inom denna process då de blir utvärderade efter de projekt de väljer att 
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stödja. Således väljer de att stödja projekt vilka maximerar deras personliga 

intressen.
79

 

 

 Processen startar i initieringsfasen där undergruppen väljer ut ett lämpligt 

projekt att presentera för mellanchefen. De anställda strävar då efter att 

presentera ett projekt vilket kan leda till att de blir belönade.
80

 

 

Integreringsfasen, den dominerande fasen i impetus-processen, syftar till att 

mellancheferna med hjälp av ledningens stöd ska driva projektet från idé till 

finansiering. Då mellanchefen blir utvärderad och belönad efter sina 

prestationer kommer denne presentera det projekt som innebär mest personlig 

prestige, rykte och finansiell kompensation.
81

  

 

Företagsfasen är den slutgiltiga bedömningen, där styrelsen genomför ett "Ja" 

eller "Nej" beslut vilket baseras på ledningens rekommendationer. Beslutet 

delegeras ofta till någon form av kommitté vilken beslutar om projektet får 

finansiering eller ej.
82

 

 

3.3.1.3 Context  

Context definieras som ett antal organisatoriska krafter vilka påverkar 

definition och impetus. Dessa krafter delas upp i situational context, 

exempelvis faktorer av personlig och historisk karaktär, och structural 

context vilket innefattar organisationens struktur, det vill säga dess 

informationssystem, kontroll, incitament samt prestationsmätning. Structural 

context är av extra vikt då ledningen i en hierarkisk organisation kan påverka 

investeringsbeteendet på lägre instanser inom företaget. Således kan företags 
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chefer påverka företagets generering, utvärdering samt val av investeringar 

genom att förändra företagets structural context.
83

 

 

Initieringsfasen inom context syftar till att identifiera diskrepans mellan 

företagets operationella prestationer och företagsstrategin. Fasen initieras av 

inkonsistens mellan företagets övergripande mål och dess styrning och 

kontroll.
84

  

 

Integreringsfasen är den process där företagets kompetens och strategi 

analyseras i syfte att underlätta beslut angående vilken av de alternativa 

investeringarna som skall väljas. Denna fas kräver en balans mellan 

undergruppernas behov och ledningens kontrollsystem.
85

 

 

Den dominanta fasen inom context är företagsfasen. Denna fas syftar till att 

skapa en ny och passande struktur med en välutvecklad styrning och kontroll, 

för att på så sätt kunna påverka organisationens investeringsförfarande.
86

 

 

Företags övergripande strategiska inriktning har en märkbar påverkan på 

verksamheten inom de operativa nivåerna. Den strategiska inriktningen, 

tillsammans med structural context, påverkar starkt hur ansvariga chefer på 

olika enheter inom företaget uppfattar nya affärsmöjligheter samt hur den 

konkreta och detaljerade strategiska analysen över nya verksamheter 

utformas.
87
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Figur 1. Bowers modell
88

 

Level          Process 
Phase 

Definition Impetus Context 

Corporate Corporate 
 

Aggregate, 
financial company 
environment 

Yes or No Design of 
corporate context 

Division Integrating Financial  
aggregate      ↑ 
         ↓        Product  
                   market  
                   strategic 

The                          
Company        ↑ 
“wants”      The 
    ↓            business 

                     ”wants” 

Corporate  
Needs 
       ↓                  ↑ 
                    Subunit 
                    needs 

Business Initiating Strategic  
product market 

I’ve got a ”great” 
idea 

Product /Market 
not served by 
structure 

 

 

3.3.2 Maritans modell över investeringsprocessen 

Maritan undersöker i sin studie hur investeringsprocessen ser ut i företag, om 

processen skiljer sig åt mellan olika typer av investeringar samt undersökte 

ledningens roll i olika typer av investeringar.
89

 Studien genomfördes på ett 

”Fortune 500-företag” som är verksam inom papper- och massabranschen. 

Företaget hade en standardmanual över en önskvärd investeringsprocess. Det 

framgick att cheferna ansåg processen vara decentraliserad och ”bottom-up”. 

Maritan granskade 29 stora investeringar på företaget, vilka hon 

klassificerade efter 3 olika nivåer:
90

 

 

 Investeringar för att bibehålla nuvarande kapacitet. 

 Investeringar för att utöka sin kapacitet. 

 Investeringar för att bygga en ny affärsfunktion. 
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Beroende på investeringens klassificering skiljde sig investeringens 

osäkerhet. Investeringar som görs för att bibehålla nuvarande kapacitet 

innefattar vanligtvis minst osäkerhet då det är ett beslut angående att bevara 

ett befintligt skick. Investeringar som leder till en ny affärsenhet innefattar 

högst osäkerhet då företag oftast inte besitter någon erfarenhet inom det nya 

området. På grund av dessa skillnader i osäkerhet existerar det enligt Maritan 

tre olika investeringsprocesser. För att kunna jämföra dess olika 

investeringsprocesser utgår Maritan från en modell bestående av fyra steg, 

initiering, framdrivning, integrering samt beslutsfattande.
91

  

 

3.3.2.1 Initiering 

Under initieringsfasen är det av vikt att investeringsidéerna och utvecklingen 

av investeringsförslaget sker på en lägre nivå inom företaget då det är där 

som erfarenheten och information för att upptäcka investeringsmöjligheter 

finns. Alla investeringar som gjordes för att bibehålla nuvarande kapacitet 

initierades på en lägre nivå inom företaget medan investeringar som gjordes 

för att utöka sin kapacitet mestadels initierades på en lägre nivå men även 

högre upp i organisationen. Investeringar som gjordes för att bygga en ny 

affärsfunktion initierades alla förutom en av företagsledningen. Detta 

förklarar Maritan med att en sådan investering kan innebära ändring av 

företagets strategi och inriktning och bör därför inte initieras av någon lägre 

ner i organisation som inte har denna erfarenhet. Skillnader var initieringen 

sker i organisationen beror även på att chefer på lägre nivåer söker efter 

investeringsmöjligheter för att bibehålla samt utöka sin kapacitet medan 

högre chefer ser organisationen ur ett bredare perspektiv och ser 

investeringsmöjligheter för att utöka organisationen.
92

 Investeringens art 

påverkar, enligt Karlsson och Alpenberg, initieringen på så vis att stora 

investeringar som är av strategisk betydelse initieras och drivs av ledningen 
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medan funktions- och processinitierade investeringar har ett bredare 

organisatoriskt engagemang.
93

  

 

3.3.2.2 Framdrivning och integrering 

I standardprocessmodellen för en investering leds varje projekt uppåt i 

organisationen av chefer som tillför energi till projektet. Trots att initieringen 

skedde på olika nivåer inom företaget var det alltid någon med god insikt i 

divisionen som ansvarade för utvecklingen av alla investeringsprojekt och 

drev projektet uppåt i organisationen. Detta för att de innehade den 

detaljerade informationen som krävdes för att kunna formulera specifika 

kostnader och fördelar med investeringsförslagen. Enligt Maritan är det 

viktigt att ledningen intar en aktiv roll och förser investeringsförslagen med 

information som den drivande personen ibland bortser från. Detta för att de 

ofta begränsar sin syn och enbart ser till ett projekts fördelar. Ledningens 

deltagande i framdrivningsprocessen skiljde sig beroende på investeringens 

klassificering.  Vid investeringar för att bygga en ny affärsfunktion var 

företagsledningen och divisionschefen direkt involverad tillsammans med 

divisionsspecialisten i framdrivningsprocessen. Företagsledningens påverkan 

varierade. Bland annat kunde de delta i diskussioner om hur investeringen 

skulle påverka divisionens strategier, ge information om hur investeringen 

skulle påverka andra divisioner och dess strategier eller granska preliminära 

analyser.
94

  

 

3.3.2.3 Beslut 

Maritans beskriver i sin studie att få ett formellt godkännande av den 

ledningsnivån som projektet krävde inte var samma sak som att få ett effektiv 

godkännande. Ett effektivt godkännande innebär ett muntligt godkännande 

från den ledningsnivån som projektet krävde. Vidare visar studien att denna 

                                                 

93
 Alpenberg, J. & Karlsson, F. (2005) s. 163, 369-371 

94
 Maritan, C. A. (2001) s. 522-523 



  

  44 (104) 
 

typ av effektivt godkännande av en investering kunde komma under fyra 

olika faser under investeringsförslagets cykel:
95

 

  

 Vid projektets start 

 Tidigt i cykeln, efter det att vissa analyser genomförts 

 Efter det att alla analyser genomförts 

 När ett projekt formellt överlämnats till företagsledningen för 

godkännande. 

 

Under vilken fas en investering godkändes var relaterad till osäkerheten med 

investeringen, där investeringar som gjordes för att bygga en ny 

affärsfunktion fick ett effektivt godkännande tidigaste och senast för 

investeringar som gjordes för att bibehålla nuvarande kapacitet. Detta beror 

på att företagsledningen initierar och deltar i utvecklingen av investeringar 

för att bygga en ny enhet, vilket leder till att beslutsprocessen kan ses som 

skenbar, det vill säga som ett formellt förfarande då beslutet egentlig redan 

tagits av ledningen.
96

 

 

3.3.2.4 Maritans slutsats 

Maritans studie om investeringsprocessen och ledningens deltagande i olika 

investeringar ledde fram till ett antal påståenden. Ju högre osäkerhet som 

associeras med investeringen desto mer omfattande kommer 

företagsledningens deltagande vara i processen. Ju högre investerings 

osäkerhet är desto större är risken för en skenbar beslutsprocess.
97

 

 

Enligt Maritan att denna studie bevisar att flera olika investeringsprocesser 

fortlöper samtidigt inom organisationer, trots att det finns en standardiserad 
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modell över investeringsprocessen. Skillnaden i processerna mellan 

investeringar för att bibehålla samt att utöka nuvarande kapacitet var få och 

markanta. Dock fanns en slående skillnad mellan dessa två kategorier och 

investeringar för att bygga en ny enhet. Maritan gjorde därför om de tre 

grundkategorierna till två, där investeringar för att bibehålla nuvarande 

kapacitet och investeringar för att utöka kapaciteten gjorde om till en 

kategori. Vidare menar hon att standardmodellen måste göras om för att 

tillgodose investeringar som görs för att bygga en ny enhet, där den viktigaste 

skillnaden är att projektet initieras på en högre nivå i organisationer. Maritan 

har baserat på denna studie utformat en reviderad modell över 

investeringsprocessen.
98

 

 

Figur 2. Maritans modell
99
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3.3.3 Junnelius modell över investeringsprocessen 

Junnelius, likt övriga författare inom området, menar att alla 

investeringsprojekt genomgår ett flertal faser. De fyra faserna som ingår i 

författarens modell är initiering, bedömning, fastställning och realisering. 

Realisering beskrivs dock inte i denna teorigenomgång då denna fas 

fokuserar på genomförande och uppföljning och således ligger utanför 

studiens område.   

 

3.3.3.1 Initiering 

Begreppet initieringsfas innehåller alla de aktiviteter vilka leder till 

uppkomsten av en investeringsidé och idéns utveckling fram till ett konkret 

förslag. Fasen anses avslutad då förslaget presenteras på ett formellt sätt, 

exempelvis skriftligt. Generellt kan idésökandet förekomma överallt inom 

organisationen, oberoende av hierarkinivå eller funktion. Emellertid finns det 

en uppfattning om att idéer vanligen uppstår hos personer som besitter 

grundliga kunskaper inom ett visst område. Detta skulle innebära att de flesta 

nya idéer uppstår från lägre instanser än den högsta organisationshierarkin, 

men eftersom beslutsmakten finns i toppen av hierarkin är stöd från denna 

nivå nödvändig för att projekt ska förverkligas. Möjliga incitament till att en 
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befattningshavare påbörjar en sökprocess är bland annat personliga behov 

och belöningar, följdverkan av beslut och uppkommande problem.
100

 

 

 Idéskapandet påverkas av interna och externa faktorer. Externa faktorer är 

exempelvis faktorer som påverkar marknadens storlek och struktur. Interna 

faktorerna som påverkar idéskapandet inom en organisation är bland annat 

dess struktur. En decentraliserad struktur inom en organisation stimulerar 

idéskapandet medan en centraliserad struktur leder till en större sannolikhet 

att idéerna förvekligas samt underlättar fastställandet och realiserandet av 

förslagen.
101

   

 

3.3.3.2 Bedömning 

Bedömningsfasen inleds i samband med framförandet av det formella 

förslaget. Fasen omfattar alla händelser som sker från att det formella 

förslaget framförs tills dess att förslaget godkänns eller förkastas. 

Godkännandet innebär inte att investeringsförslaget förverkligas, detta sker 

först i fastställningsfasen. Bedömningsfasen består generellt av 

informationsbehandling. Informationsbehandlingen omfattar insamlandet av 

information, sammanställandet och bedömningen av det insamlade materialet 

samt utformandet av alternativ vilka bygger på det insamlade materialet. Den 

centrala aktiviteten i denna fas består alltså av inhämtandet och bearbetandet 

av den information som ingår i investeringsförslagen. Den egentliga 

beslutsprocessen är inte begränsad till att välja ett alternativ bland flera utan 

inkluderar också beskrivning av alternativen, uppställandet av kriterier för 

bedömning samt en utvärdering av alternativens utfall.
102
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Beslutsprocessen inkluderar många personer på olika nivåer inom företaget, 

vilket innebär att förslagen bedöms flera gånger av personer med olika mål 

och motiv och baseras på olika typer av information. Personerna som är 

delaktiga i att godkänna eller avslå investeringsförslag påverkas i sitt 

beslutsfattande av personliga motiv. Personerna väljer att stödja förslag där 

det föreligger ett eget intresse att göra så. Detta beror på att personens 

anseende som beslutsfattare och bedömare förknippas med förslaget och 

eventuellt förkastande från högre instanser kan ses som att personerna som 

stöttat förslaget besitter bristande kompetens.
103

 

 

3.3.3.3 Fastställning 

I fastställningsfasen vägs de i bedömningsfasen godkända förslagen mot 

företagets befintliga resurser. I denna fas fattas även beslut om projektet skall 

realiseras eller ej. Fasen kan indelas i fyra egentliga huvudskeenden: 

fastställande av mängden kapital som finns tillgänglig för 

investeringsutgifter, fastställande av kostnaden för kapitalet, uppskattning av 

särskilda projekts påverkan på tillgång och kostnad av kapital samt val av 

relevanta projekt vilket baseras på ovan nämnda faktorer. Kapitalkostnaden 

uttrycks ofta genom en kalkylränta. Nivån på kalkylräntan kan vara 

avgörande för hela fastställningsfasen då kalkylräntan kan användas som ett 

absolut minimikrav på investeringens avkastning.
104

 

 

Faställningsfasen kan vara mer eller mindre centraliserad. En centraliserad 

fastställning innebär att den slutliga beslutsmakten för investeringsförslagen 

är lokaliserad till den högsta hierarkiska nivån inom företaget. Skälen till en 

centraliserad fastställning kan anföras till att denna typ av beslut beaktar 

företagets helhetsbild och att det även blir en rättvis allokering av företagets 

resurser till de olika enheterna. Nackdelar med denna organisationsstruktur är 

dock att den kan leda till inflexibilitet och ge upphov till svårigheter vid 
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indelning av verksamheten i ansvarsområden. Ett decentraliserat 

beslutsfattande kan tänkas leda till snabbare beslut men kan även innebära att 

beslutsgrunderna inom olika enheter blir olika och att beslutsfattarna tenderar 

att enbart se till sin enhet istället för att beakta företagets totala behov.
 105

 

3.4 Strategisk planering 

Anthony och Govindarajan beskriver i sin bok Management Control Systems 

aktiviteter inom management control. En viktig aktivitet inom processen 

management control är strategisk planering, vilken i en stor divisionaliserad 

organisation sker både på koncern- och divisionsnivå, som har stor inverkan 

på utvärdering av investeringar. Strategisk planering utgör den process där 

den strategiska planen upprättas. Den strategiska planen är ett formellt 

uttalande för ett företags framtida åtaganden
106

 och den strategiska 

planeringen består av att välja de åtaganden företaget ska företa sig de 

kommande åren samt uppskatta mängden resurser som krävs för dessa 

åtaganden. Anthony och Govindarajan framhåller vikten av att skilja på 

strategisk planering och strategiformulering. Strategiformulering är den 

process då ett företag beslutar om nya strategier medan den strategiska 

planeringen utgör beslut om implementering av befintliga strategier. Detta 

medför att det är av stor vikt att tydligt formulera och kommunicera 

företagets strategi och mål för att chefer ska kunna ta rätt beslut angående 

företagets åtaganden.
107

 

 

Det finns flera olika syften och fördelar med användandet av strategisk 

planering. Den strategiska planen kan utgöra ett ramverk vid upprättandet av 

verksamhetsbudget där den strategiska planen ger en klar bild över i vilken 

riktning företaget rör sig samt underlättar optimering av resursallokering. 
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Strategisk planering kan utveckla ledarskap genom att få chefer att reflektera 

kring strategi och implementering samt även förmå chefer att tänka mer 

långsiktigt. Den strategiska planeringsprocessen kan dessutom införliva 

chefer i, och skapa samstämmighet kring, företags strategi.
108

 

 

Förslag till nya åtaganden är antingen reaktiva, en reaktion på ett upplevt hot, 

eller proaktiva, ett initiativ för att utnyttja en möjlighet. Eftersom att dessa 

nya åtaganden till stor del ligger till grund för ett företags framgång och 

eftersom att idéer till nya åtaganden kan uppstå var som helst inom en 

organisation, allt från koncernledningen till den operativa verksamheten, är 

det av stor vikt att företaget har en atmosfär som säkerställer att dessa idéer 

tas i beaktning. Systemet för att ta tillvara dessa idéer bör vara tillräckligt 

flexibelt och mottagligt för att säkerställa att dessa idéer inte dör ut innan de 

genomgått en ordentlig utvärdering. Denna utvärdering av nya åtaganden 

utgörs inte av ett allt- eller ingetbeslut, utan snarare av en uppsättning steg 

där föreslagna åtaganden testas och utvecklas.
109

 

3.5 Investeringsmanualer 

En faktor att beakta vid implementeringen av ett system för 

investeringsbedömning är de regler ett företag ställer upp kring 

investeringsbedömning. Dessa regler berör bland annat de gränser för när 

investeringsbeslutet går till en högre instans. De kan också utgöra riktlinjer 

för upprättandet och godkännandet av investeringsförslag. Detta innebär 

bland annat riktlinjer kring de metoder och krav som bör användas.
110
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Många företag formulerar sitt tillvägagångssätt vid investeringar i så kallade 

investeringsmanualer
111

. Att formulera tillvägagångssättet vid investeringar 

kan ha flera olika syften. Ett huvudsyfte är att standardisera 

investeringsförslag. Användandet av skrivna instruktioner medför att 

investeringsförslagen innehåller den information beslutsfattare finner 

relevant. Standardisering av antaganden, kalkylmodeller och presentation kan 

även höja förslagens tillförlitlighet samt öka jämförbarheten och därmed även 

underlätta rangordningen av förslag. Ett annat syfte med användandet av 

investeringsmanualen är att kunna testa förslagen mot företagets affärsidé och 

strategier samt att underlätta samordningen av investeringar i olika delar av 

företaget. Ett ytterligare syfte är att skapa ett gemensamt språk kring 

investeringar och därmed även en plattform för diskussioner kring ämnet. 

Syftet med investeringsmanualer varierar för olika nivåer i ett företag. Syften 

kring utvärdering och rangordning berör främst de olika divisionerna medan 

syften som berör samordning främst berör högre nivåer i företaget.
112

 

 

Investeringsmanualer var ursprungligen gjorda för investeringar i materiella 

anläggningstillgångar men har utvecklats att beröra andra typer av 

investeringar. Vad manualen avser varierar från företag till företag men 

många manualer berör även marknads- och forsknings- och 

utvecklingsinvesteringar. Även innehållet i manualer varierar men berör 

vanligtvis instruktioner för beslutsfattande, gränsdragningar för 

godkännande, rapporteringsled, tillvägagångsätt för granskning, 

ansvarsfördelning, formulär och instruktioner till dessa, samt krav på 
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investeringsförfrågningar. Vissa manualer har ytterligare innehåll, bland 

annat utbildningsmaterial, kalkylexempel och checklistor.
113

 

 

Cheng och Mahama undersökte i ett experiment om investeringsförslag som 

inte följer företagets riktlinjer bedöms annorlunda jämfört med förslag som 

följer dem. Studien visade att förslag som inte följde riktlinjerna bedömdes 

mindre fördelaktigt än de förslag som följde riktlinjerna, trots att innehållet 

var det samma. Studien visade även att förslag som inte följde riktlinjerna 

bedömdes annorlunda om den som drev förslaget hade ekonomiska 

incitament att driva igenom det. Då förslaget följde riktlinjerna tog 

granskarna inte hänsyn till det ekonomiska incitamentet hos den som drev 

investeringsförslaget, vilket författarna förklarar med att riktlinjernas 

legitimeringseffekt vägde tyngre än granskarens oro kring det ekonomiska 

incitamentet.
114

  

 

Istället för att jämföra och rangordna alla typer av investeringar är ett vanligt 

tillvägagångssätt att dela in investeringar i flera olika kategorier för att sedan 

jämföra investeringar inom samma kategori. Hur investeringar kategoriseras 

varierar mellan företag, dock finns det, enligt Segelod, tre generella 

kategoriseringar. En typ av kategorisering görs genom att skilja åter- eller 

ersättningsinvesteringar från kapacitetsinvesteringar och investeringar i nya 

produkter och marknader. En annan typ av kategorisering görs efter olika 

funktioner, till exempel mark och byggnader, maskiner, datorer och 

utbildning. En tredje typ av kategorisering görs efter organisatoriska 

färdigheter, det vill säga hur organisationens resurser ger förmågan att 

prestera på den marknad företaget är verksamt, eller annorlunda uttryckt, 
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förmågan att generera nya produkter, behålla och utöka marknadsandelar 

samt öka flexibiliteten i produktionssystemet.
115

 

 

Enligt Segelod har många företag svårt att motivera syftet med 

kategoriseringen av investeringar. En utbredd uppfattning är att företag 

kategoriserar investeringar och använder en riskjusterad kalkylränta för att 

bedöma de olika kategorierna, något som, enligt Segelod, är svårt att påvisa 

empiriskt. Dock kan ett syfte med kategorisering vara att kommunicera 

information om investeringar. Genom att kategorisera sammanfattas den stora 

mängd information en investering genererar vilket underlättar för 

företagsledningen att bilda sig en uppfattning om investeringens betydelse 

och strategiska riktning.
116

 

 

Många företag anger, i investeringsmanualen, begränsningar för beslutsrätt. 

Dessa gränser avgör divisionernas rätt att ta investeringsbeslut och när 

investeringsförslag måste granskas av en högre instans. Företag använder tre 

generella typer av begränsningar för beslutsrätt. Den första innebär fasta 

gränser för beslutsrätt där investeringsmanualen anger vem som har 

beslutsrätt efter storleken på investeringsutgiften. Den andra typen av 

begränsningar innebär att beslutsrätten beror på typen av investering. Ofta 

innebär detta att beslutsrätten ges till en högre instans, trots att 

investeringsutgiften är mindre än den fasta gränsdragningen, då investeringen 

kan påverka företagets eller divisionens strategiska inriktning. En sådan 

differentierad begränsning av beslutsrätten ger företagsledningen en 

möjlighet att decentralisera beslutsrätten utan att förlora kontrollen över 

företagets strategiska beslut. En tredje typ av begränsning innebär att istället 
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för att använda fasta gränser avgör divisionsledningen vilka 

investeringsförslag som ska beslutas av högre instans.
117

 

 

Taggart menar att företagsledningar ger divisioner mer beslutsmakt över 

mindre investeringar eftersom att risken är mindre att nuvärdesberäkningen 

görs på felaktiga uppskattningar eller att investeringen påverkar andra 

divisioner. Vid större investeringar anses däremot nyttan av 

informationsinsamling vara större än kostnaden, då risken för felaktiga 

uppskattningar vid nuvärdeberäkning och att investeringen påverkar andra 

divisioner anses vara större. Detta medför att företagsledningar är mer 

involverade vid beslut om större investeringar.
118

 

 

Beslutsrutiner i investeringsmanualer berör bland annat bedömningskrav, 

formulär och kanaler för investeringsbegäran och granskning innan 

bedömning. Beslutsrutiner varierar från företag till företag men generellt 

beror de på investeringens storlek och art. Företag ställer högre krav på stora 

investeringar än på mindre och ofta används enbart återbetalningstid för 

mindre investeringar. 
119

    

 

3.6 Vår undersökningsmodell 

I vår undersökningsmodell har vi valt att presentera investeringsprocessen 

bestående av två underprocesser, definition och drivkraft. Dessa 

underprocesser genomgår faserna initiering, framdrivning och beslut. 

Modellen beaktar även övergripande faktorer vilka påverkar 

investeringsprocessens utformning. Vi har valt att skapa en egen modell för 
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att sammanställa de olika modeller som presenterats i studiens 

teorigenomgång samt för att anpassat modellen efter studiens syfte.  

 

Figur 3. Undersökningsmodell 

Påverkansfaktorer/Context 

                     Fas 

 Nivå  

Initiering Framdrivning Beslut 

Ledning 

Koncernnivå 

    

Ledning 

Divisionsnivå 

   

Ledning Enhetsnivå    

Definition och 

Drivkraft 

   

 

3.6.1 Definition och drivkrafter 

Underprocesserna i vår modell har stora likheter med processerna definition 

och impetus som Bower presenterar i sin modell. I vår modell avser 

definition den process där investeringsprojektens grundläggande tekniska och 

ekonomiska underlag utvinns medan drivkraft är den process som behandlar 

hur beslutsfattare påverkas av sociala och politiska faktorer när projekten 

drivs genom organisationen upp mot finansiering och genomförande.  

 

3.6.2 Nivåer 

De nivåer vi har valt att inkludera i vår modell är i stort sett detsamma som 

de Bower och Maritan beskriver i sina modeller. Vi har valt att kalla dessa 

nivåer ledning på koncernnivå, ledning på divisionsnivå samt ledning på 
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enhetsnivå. Dessa nivåer är med i modellen för att beskriva vad som sker på 

olika nivåer i företaget.  

 

3.6.3 Initiering  

I likhet med tidigare presenterade modeller av Bower, Maritan och Junnelius 

är initiering den första fasen i vår modell.  Fasen initiering avser i vår 

undersökningsmodell alla aktiviteter från upptäckandet av diskrepans mellan 

kraven på, och prestationerna av företagets befintliga resurser till dess en 

konkret investeringsidé presenteras. Alltså innehåller initieringsfasen i vår 

modell ingen konkret beräkningsfas.   

 

3.6.4 Framdrivning 

Framdrivningsfasen i vår modell inledes i samband med framförandet av den 

konkreta investeringsidéen och fortlöper fram till dess investeringsförslaget 

är redo för beslut. Vår framdrivningsfasen har stora likheter med Junnelius 

bedömningsfas men beaktar även aspekter ur Bowers integreringsfas vilken 

fokuserar på egenintresse och incitament hos den personen som driver 

projektet genom organisationen. De två centrala delarna inom 

framdrivningsfasens utgörs av inhämtande och bearbetning av informationen 

som ingår i investeringsförslagen samt upprättandet av de kalkyler som ligger 

till grund för beslutsfattande. 

 

3.6.5 Beslut 

I vår modell är det inom beslutsfasen som beslutsfattaren genomför ett "Ja"- 

eller "Nej"-beslut baserat på de underlag och expertutlåtanden som genererats 

i de tidigare faserna. Beslutsfasen i vår modell är alltså stark influerad av 

sista steget i Bowers modell och Junnelius fastställningsfas. I beslutsfasen 
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utvärderas kalkylerna och informationen de bygger på mot fastställda krav 

och riktlinjer.  

 

3.6.6 Påverkansfaktorer/Context 

Utöver de faser och processer som tidigare nämnts ingår i vår 

undersökningsmodell även påverkansfaktorer. Detta är faktorer som 

omgärdar hela investeringsprocessen och som påverkar dess utformning. Vi 

har valt att lyfta ur den process Bower kallar context ur modellen och har i 

vår undersökningsmodell valt att beskriva den som en övergripande process 

som påverkar de olika faserna, i likhet med de påverkansfaktorer vi funnit. 

De påverkansfaktorer vi identifierat i vår teorigenomgång och som vi finner 

viktiga för denna studie är strategi, strategisk planering och företagets 

investeringsinstruktioner. Dessa faktorer är tydligt sammankopplade då den 

strategiska planeringen och företagets investeringsinstruktioner är medel för 

att utforma företagets investeringsprocess efter dess strategi. Den strategiska 

planeringen utgör beslut om implementering av företagets strategi vars syfte 

är att ge en optimal allokering av resurser. Syftet med företagets 

investeringsrutiner är att påverka investeringsprocessen för att göra den mer 

standardiserad.  
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4. Empiri 

I detta kapitel beskrivs det empiriska material som har samlats in. Kapitlet 

inleds med en allmän beskrivning av Södras verksamhet. Därefter ges en 

sammanfattning av Södras investeringshandbok. De två avslutande avsnitten 

beskriver Södra Timber respektive Södra Cell. I dessa avsnitt ges en allmän 

beskrivning av divisionernas verksamhet och investeringar samt en 

genomgång av investeringsprocesserna och de studerade exempel-

investeringarna.  

4.1 Företagsbeskrivning 

Södra är en ekonomiskförening med över 51 000 medlemmar. Samtliga 

medlemmar är skogsägare i Sydsverige. Medlemmarna äger tillsammans 36 

000 skogsgårdar med mer än hälften av den privatägda skogen i södra 

Sverige. Södra köper skogsägarnas skogsråvara och bearbetar denna till 

pappersmassa, trävaror, trähus samt interiörträprodukter.
120

 Företagets 

verksamhetsidé är således att bidra till ökad lönsamhet i medlemmarnas 

skogsbruk. Detta gör Södra genom att handla med och förädla skogsråvara, 

utveckla och marknadsföra förädlade skogsprodukter, bedriva en aktiv 

näringspolitik samt tillhandahålla avverknings- och annan skoglig service.
121

 

Då Södra är en ekonomisk förening innebär det att medlemmarna 

tillsammans bestämmer företagets inriktning. En viktig uppgift för Södra är 

att ta tillvara på medlemmarnas näringspolitiska intressen.
122

 Koncernen är 

uppdelad i fyra affärsområden, Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och 

Södra Interiör. Sammanlagt har Södra 3800 anställda vilka arbetar med bland 

annat skogsskötsel, produktion, produktionsutveckling, ekonomi och 
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försäljning.
123

 Företaget använder ett kollektiv belöningssystem till de 

anställda baserat på företagets prestation.
124 

4.2 Investeringshandboken125
 

Södras investeringshandbok innehåller de övergripande rutinerna som ska 

gälla vid investeringsplanering och beslut för företagets samtliga divisioner. 

Handbokens regler och rutiner leder fram till en anslagsbegäran som ska 

upprättas inför anskaffning av materiella anläggningstillgångar samt 

upphandling av externa tjänster inom områden som IT/System, 

marknadsundersökningar, reklamsatsningar, utredningar inom management 

och ekonomi med mera. De delar investeringshandboken tar upp är bland 

annat instruktioner och gränser för beslutsfattande, krav på investeringar och 

kalkyleringsprinciper med exempel. Vi har valt att återge för studien 

väsentliga delar efter faserna i vår undersökningsmodell. 

 

Processen för en enskild investering fram till beslut beskrivs enligt följande 

steg:  

 Strategiska planer 

 Flerårig investeringsplan, scenarier 

 1-årig investeringsbudget 

 Specifikation av önskad funktion 

 Hemtagning av offerter som underlag för kostnadsbedömning 

 Anslagsbegäran tas fram och presenteras för beslutsfattaren 

 Beslut 
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4.2.1 Initiering 

I handboken beskrivs investeringsplaneringen som en viktig uppgift då Södra 

är ett väldigt investeringsintensivt företag. Södra ska kontinuerligt arbeta med 

att ta fram nya idéer och utvärdera olika projekt och det är även av central 

betydelse att utnyttja marknadsmöjligheter för att uppnå bästa möjliga 

totalkostnad. 

 

För att förbättra Södras totala produktivitet är en förhöjd kapitalproduktivitet 

en viktig del, vilken fokuserar på avkastningen på nyinsatt kapital. I 

handboken förklaras avkastningen som ihållande förändring av kassaflöde till 

följd av investeringen i förhållande till nettoinvesteringsutgiften. Detta 

benämns som investeringens förbättringsavkastning, vilken kan vara låg-, 

medel- eller högavkastande. Utifrån förbättringsavkastningen beskrivs tre 

hävstänger för att öka kapitalproduktiviteten. Dessa är att öka andelen 

högavkastande investeringar, arbeta med att förbättra de medelavkastande 

investeringarna samt att minska eller skjuta upp de lågavkastande 

investeringarna. I handboken beskrivs att den största potentialen till 

produktivitetshöjningar finnas i förmågan att identifiera och genomföra fler 

högavkastande investeringar.  

 

4.2.2 Framdrivning 

För att på ett framgångsrikt sätt arbeta med de tre nämnda hävstängerna krävs 

det att företaget har en fungerande investeringsprocess som bidrar med 

idégenerering, analyser, marknadsbearbetning, uppföljning och spridning av 

lärdomar. Det krävs även att lönsamhetsmått som särskiljer de investeringar 

som leder till produktivitetsförbättringar används. Det är även viktigt med 

stödjande verktyg för förberedelser, beslut och uppföljning samt en 

organisation med uttalat ansvar och för situationen passande kompetens. 
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För att säkerställa att erfarenheter som finns kring liknande problem nyttjas 

bör alltid samråd mellan produktionsenheter inom respektive affärsområde 

ske vid val av teknisk lösning. Även inom koncernen ska 

samordningsfördelar beaktas, bland annat ska potentiella besparingar som 

kan uppnås genom koordinerad upphandling av upprustning inom och mellan 

affärsområden värderas vid investeringsplanering. Blanketten anslagsbegäran 

ligger till grund för alla investeringsbeslut. Den beslutsfattande instansen ska 

i god tid före beslutet förses med blanketten och eventuellt övrigt 

underlagsmaterial. I blanketten klassificeras investeringen till olika 

kategorier, vilka är arbetsmiljö, energi, kapacitet, miljö, produktivitet, kvalité 

och övrigt. 

 

Vid kalkylberäkning använder sig Södra av diskonterad återbetalningstid, 

internränta och förbättringsavkastning. Kalkylerna görs normalt i löpande 

priser och utan hänsyn till skatt. Vid alla större investeringar ska kalkylerna 

kompletteras med en känslighetsanalys. Södra räknar i normalfallet med en 

kalkylhorisont på 10 år men vid större investeringar där livslängden är lång 

görs kalkylen med en 15 årig kalkylhorisont.   

Det ska även anges i blanketten vilka miljöavväganden som ska göras i 

samband med anslaget, vad som är bakgrunden till investeringen, alternativa 

ej valda lösningar samt en riskanalys. Riskanalysen syftar till att beskriva och 

värdera de risker en senareläggning av investeringen skulle innebära. 

 

4.2.3 Beslut 

Södra utrycker sitt lönsamhetskrav på investeringar genom en kalkylränta. 

Kalkylräntans nivå motsvarar koncernens bedömda kostnad för kapital och 

används som diskonteringsfaktor i investeringskalkyler. Dock har en del av 

koncernens investeringar låg eller ingen lönsamhet. Det kan röra sig om 

investeringar i till exempel yttre miljö, arbetsmiljö eller kvalité som är 

tvungna att genomföras på grund av myndighetskrav. 
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Föreningsstyrelsen fastställer anslagsramarna för budgetåret för respektive 

område grundat på budgetmaterialet. Om de finansiella förutsättningarna 

ändras kan styrelsen ändra anslagsramarna. Verksamheterna kan även ställa 

förfrågan angående utökade ramar till styrelsen. Södra har angivit högsta 

beloppsgränser gällande vilka instanser som får bevilja investeringar. Inom 

Södra Cell och Södra Timber har högsta ansvariga chef för respektive 

division beslutsrätt över investeringar som uppgår till max 8 miljoner kronor 

medan det är respektive styrelse som är beslutsfattare för investeringar över 8 

miljoner kronor. Investeringar får aldrig beviljas om summan för 

investeringen överstiger de fastställda ramarna.  Vidare beskrivs att vid köp 

och försäljning av fastigheter samt aktier och andelar i andra företag är alltid 

respektive styrelse beslutsfattande instans. Föreningsstyrelsen beslutar om 

omfattande förvärv och försäljning av verksamhet. 

 

4.3 Södra Timber 

Södra Timber producerar och levererar träprodukter till byggvaruhandeln och 

den byggrelaterade träindustrin. Södra Timbers strategi är inriktad på hög 

produktivitet, högre kompetens och större kundnytta. Företaget driver åtta 

moderna sågverk, vilka finns i Mönsterås, Värö, Kisa, Unnefors, Långasjö, 

Ramkvilla, Orrefors och Torsås. Den totala produktionen av sågade och 

hyvlade trävaror uppgår årligen till cirka 1,7 miljoner kubikmeter. 

Produktionen består till cirka 80 procent av gran och resterande 20 procent av 

furu. Södra Timbers största marknad är Sverige, men företaget exporterar 

även till de flesta europeiska länder samt USA, Japan och Mellanöstern.
126

 

Enligt Jan Liljegren är sågverksbranschen inne i en tuff period som 

karaktäriseras av stor överkapacitet och överutbud av sågade varor. Det 
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förutspåddes att branschen skulle stå inför denna situation redan vid 

sekelskiftet. Dock resulterade 2000-talets två stormar i södra Sverige att 

sågverken tvingades arbeta upp den stora råvarustock stormarna medförde 

vilket gjorde att den förväntade nedgången inom branschen försköts några år 

framåt. Efter att stormvirket upparbetats kom sedan den förväntade 

nedgången vilken förstärktes av nedgången i världsekonomin i slutet av 

2000-talet.
127

 I maj 2012 meddelade Södra i ett pressmeddelande att företaget 

inför ett produktionsstopp under sommarmånaderna på några av sina sågverk. 

Detta som en följd av att sågverken under en längre period varit utan 

lönsamhet och att man genom stoppet hoppas få en balans mellan produktion 

och efterfrågan.
128

 Nedgången inom branschen har medfört att Södra Timber 

är mer selektiva vid sin investeringsbedömning och prioriterar 

kassaflödesförbättringar och koordinationsfördelar.
129

 

 

4.3.1 Investeringar
130

 

 Under ett normalår investerar Södra Timber 100-150 miljoner kronor i sin 

verksamhet. Typiska investeringar inom Södra Timber utgörs av 

produktivitets- och effektivitetsförbättringar, underhåll och 

ersättningsinvesteringar. Till exempel kan detta innebära utbyggnad eller 

andra förändringar av en hyvellinje. Stora investeringar i nya anläggningar är 

ovanligt och under de senaste femton åren har Södra Timber gjort en 

investering i ett nytt sågverk vilken uppgick till över en halv miljard. Inom 

Södra Timber används kategorierna A, B och C för att kategorisera 

investeringar efter storlek. De minsta investeringarna kategoriseras som C-

investeringar och avser investeringar som uppgår till max 300 000 kronor. 
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Investeringar inom beloppsgränserna 300 000 kronor till 8 miljoner kronor 

kategoriseras som B-investeringar och investeringar över 8 miljoner kronor 

kategoriseras som A-investeringar. Vanligen genomförs tre till fyra A-

investeringar årligen. Förutom att kategorisera investeringar efter dess storlek 

kategoriseras de även efter investeringens art. Inom Södra Timber använder 

man kategorierna miljö, arbetsmiljö samt vanliga investeringar. Detta görs för 

att kraven på miljö- och arbetsmiljöinvesteringar inte är de samma som för 

andra investeringar då dessa investeringar ofta har sitt ursprung i lagar och 

regler. 

 

4.3.2 Investeringsprocessen 

4.3.2.1 Initiering  

De flesta investeringsidéer inom Södra Timber uppkommer i den operativa 

verksamheten på de olika enheterna. De investeringar som i detta hänseende 

avviker är stora investeringar i nya anläggningar som initieras av högre 

instanser inom företaget. Många investeringsidéer har sitt ursprung i det 

produktivitetsarbete som bedrivs inom Södra Timber. Sågverken har lokala 

ledningsgrupper vilka utvärderar verksamheten och identifierar 

problemområden och flaskhalsar. När dessa områden identifierats tillsätts en 

idégrupp vars uppgift är att generera lösningsförslag till problemen. 

Enheterna har krav på sig att belysa minst fyra problemområden varje år. Alla 

idéer som uppkommer måste registreras och motiveras. Årligen måste ett 

visst antal idéer genereras och av dessa idéer måste ett antal genomföras. 

Södra Timber upprättar fleråriga strategiska planer som ligger till grund för 

investeringsplaneringen. I dessa planer anges ungefärliga investeringsbelopp 

och beskrivningar av de största investeringarna.
131

  

 

                                                 

131
 Jan Liljegren, 2012-05-08. 



  

  65 (104) 
 

4.3.2.2 Framdrivning 

Alla investeringsidéer går vidare till respektive platschef för vidare utredning. 

Alla idéer måste utredas och inga idéer får avslås utan motivering. 

Platschefen gör en kalkyl på investeringsförslaget tillsammans med en 

projektgrupp eller den som kom med idén. I kalkylen beräknas internränta, 

återbetalningstid och förbättringsavkastning. Underlaget till kalkylen fås 

oftast genom kontakt med någon leverantör för att uppskatta ett ungefärligt 

pris samt genom uppskattningar och erfarenhet. Vid insamlandet av underlag 

och upprättande av kalkylen kan platschefen kontakta ekonomistaben för råd 

och vägledning. Platschefen samråder ofta med beredningsgruppen för att 

diskutera vilka idéer som vid ett tidigt stadie bör avslås och vilka idéer som 

är lämpliga för vidare utvärdering. I detta läge tas beslut om C-investeringar 

av respektive platschef, medan A- och B-investeringar skickas vidare till en 

beredningsgrupp för vidare utredning. Beredningsgruppen består av 

divisionens VD, teknisk chef och ekonomichef. Om enhetens 

investeringsbudget är förbrukad behandlas även C-investeringar som B-

investeringar. Alternativ som diskuterats till den föreslagna investeringen förs 

inte vidare till beredningsgruppen.
132

 

 

Då beredningsgruppen tar emot ett investeringsförslag av kategori A eller B 

görs en ny utredning om förslaget inte avslås redan i detta skede. En 

investering kan avslås redan i detta skede om den tydligt upplevs som 

olönsam, inte passar in i företagets strategiska planering eller inte finns med i 

enhetens investeringsbudget. Om en investering avslås på grund av att den 

inte finns med i enhetens investeringsbudget kan den läggas på is och 

återupptas under kommande budgetupprättande. Om investeringen inte avslås 

i detta skede tillsätts en inköpare och en projektansvarig. Underlag till 

kalkyler samlas in av inköparen genom att offertförfrågningar görs till ett 

antal olika leverantörer vars offerter sedan konkurrensutsätts. Nya kalkyler 
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upprättas och internränta, återbetalningstid och förbättringsavkastning 

beräknas. Känslighetsanalyser görs enbart för större investeringar och då 

främst för volym och pris vilka anses vara de mest osäkra variablerna.
133

 

 

Vid upprättandet av kalkyler inom Södra Timber används fasta priser. Enligt 

Jan Liljegren är det på grund av stor osäkerhet inte lönt att använda löpande 

priser och då nyttan av att använda löpande priser inte skulle överstiga 

kostnaden. Den ekonomiska livslängden för investeringar uppskattas i 

normalfallet till 10 år och för mindre inventarier från tre till fem år, oftast 

baserat på redovisningsmässiga grunder. Kapitalbindning har enligt Liljegren 

stor påverkan inom Södra Timbers verksamhet men förbises ofta i kalkyler. 

Detta beror enligt Liljegren troligtvis på att förändring av kapitalbindning kan 

vara svårt att uppskatta, att kalkylupprättaren inte har förståelse för 

kapitalbindningens innebörd eller för att negativa kassaflödeskonsekvenser 

vill undvikas. Generellt ökas grundinvesteringen i kalkyler med 10-20 %. 

Detta görs då de inom Södra Timber av erfarenhet vet att oförutsedda 

utbetalningar som regel uppstår.
134

  

 

4.3.2.3 Beslut 

Som tidigare nämnts beslutas C-investeringar av respektive platschef. Enligt 

Dan Forslund, platschef vid Södra Timber Kinda, grundas beslut av C-

investeringar på återbetalningstiden.  Även Jan Liljegren har uppfattningen 

att beslut om C-investeringar grundas på återbetalningstiden. Dock skiljer sig 

beslutsgrunden när det gäller C-investeringar för att förbättra arbetsmiljö och 

miljö. Vid investeringsbesluten för dessa investeringar undersöks istället om 

investeringen är en bra lösning och eventuellt om det finns andra alternativ. 

Trots att platschefen har beslutsrätt måste anslagsbegäran upprättas och 

skickas till beredningsgruppen. B-investeringar beslutas av 
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beredningsgruppen medan A-investeringar behöver ett godkännande av 

Södras Timbers styrelse. Enligt Jan Liljegren grundas beslut av B-

investeringar mestadels på återbetalningstiden. För mindre B-investeringar är 

återbetalningstiden avgörande och för investeringar med en återbetalningstid 

på under två år godkännes i stort sätt alla förslag. För större B-investeringar 

bör återbetalningstiden uppgå till maximalt fem till sju år men vikt läggs även 

vid internränta, främst genom en avstämning mot ett minimumkrav. Vid 

bedömning av investeringar tas även hänsyn till andra faktorer än de 

kvantitativa. Enligt Jan Liljegren spelar även erfarenhet, kännedom om 

verksamheten och ”magkänsla” stor roll för hur ett investeringsförslag 

bedöms. Bland annat är beredningsgruppen ute på den berörda enheten och 

sätter sig in i problemet och investeringens effekter på verksamheten. För 

investeringar inom kategorierna miljö och arbetsmiljö godkänns merparten av 

förslag utan vidare utredning. I vissa fall kan beredningsgruppen utreda 

alternativa lösningar den föreslagna.
135

 

 

För A-investeringar är processen den samma som för B-investeringar med 

skillnaden att de kräver godkännande av Södras Timbers styrelse. Dock kan 

beredningsgruppen avslå investeringsförslag av kategori A, utan att styrelsen 

kopplas in. För denna typ av investeringar krävs dessutom en bindande 

offert.
136

  

 

4.3.3 Exempelinvestering: Justerverk i Kinda 

Södra Timber i Kinda investerade under 2012 i ett nytt justerverk med 

automatisering. Tidigare bestod Justerverket i Kinda av två hyvellinjer som 

var bemannade med 18 personer i två skift. Hela sorteringen sköttes manuellt 

vilket ställde extrema krav på operatörerna att vara uppmärksamma och 
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konsekventa. Intaget till båda linjerna saknade även filt vilket ledde till långa 

paketbytestider. Med investeringen i ett Justerverk med automatisering kunde 

Kinda minska bemanningen med 10 personer i Justerverket och höjde 

värdeutbytet med 1 procent.
137

 

 

Platschefen och produktionsteknikern på Kinda arbetade tillsammans fram 

underlag för kalkylen och upprättade ett investeringsanslag. Kalkylens 

underlag grundades till stor del på personliga kunskaper och erfarenheter, det 

var enbart för maskinen som underlaget grundades av en ungefärlig 

prisuppgift från kontakt med leverantör.
138

 Kalkylen baseras på fasta priser 

och grundinvesteringen bestod av maskiner och en kostnad för oförutsett. 

Kalkylens inbetalningsöverskott bestod av personalminskning samt ett ökat 

värdeutbyte. Platschefen beräknade investeringens internränta, 

återbetalningstid och förbättringsavkastning.
139

 Efter att en färdig kalkyl 

arbetats fram beslutade platschefen att investeringen var lönsam och bör 

genomföras och skickade vidare investeringsanslaget till Södra Timbers 

investeringsberedning för vidare utvärdering av anslaget.
140

   

 

Investeringsberedningen tillsatte en inköpare och en projektansvarig vilka 

utvärderade anslaget och samlade in underlag till kalkyler genom 

offertförfrågningar till ett antal olika leverantörer vars offerter sedan 

konkurrensutsattes. Den projektansvarige upprättade en ny kalkyl och 

beräknade internränta, återbetalningstid och förbättringsavkastning. När 

dessa beräkningar gjorts och förslagets utvärderats upprättades en 

anslagsbegäran.
141

 Anslagsbegäran är ett standardformulär som innehåller 
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information om projektets bakgrund, förordat lösningsförslag, ekonomiska 

konsekvenser samt en nettonuvärdeskalkyl. Anslagsbegäran innehåller även 

projektets återbetalningstid, internränta och förbättringsavkastning.
142

 Då 

denna investering var av kategori A skickades anslagsbegäran sedan till 

Södra Timbers styrelse, vilka godkände investeringsförslaget.
143

 

 

4.4 Södra Cell 

Södra Cell är världens tredje störst tillverkare av marknadsmassa med en 

sammanlagd årsproduktion på drygt två miljoner ton.
144

 Södra Cell bedriver 

produktion i fem olika bruk, Mönsterås, Mörrum, Värö samt i norska Tofte 

och Folla.
145

 Huvuddelen av råvaran kommer från skogen i Södras 

medlemsområden i södra Sverige, vilken mestadels består av barrskog. 

Produktionen utgörs följaktligen av cirka 70-80 procent barrmassa. 

Resterande del är lövmassa från björk samt eukalyptus. Södra Cell har valt att 

koncentrera sin verksamhet och kompetens på massa och deras strategi är att 

från sin position skapa bästa möjliga värde för deras kunder, medarbetare och 

ägare.
146

 

4.4.1 Investeringar
147

 

I genomsnitt investeras det mellan 700 och 800 miljoner kronor i Södra Cells 

verksamhet. Enbart i Södra Cell Mörrum handlägges årligen cirka 70 

investeringar och under ett normalår uppgår investeringarna till ungefär 150 

miljoner kronor exklusive strategiska investeringar. På grund av branschen 
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som företaget är verksamma i är det en förutsättning att fabriken inte utsätts 

för produktionsstopp, därav är underhålls- och 

produktivitetsförbättringsinvesteringar vanliga. Då branschen präglas av 

säkerhetsrisker och hantering av farliga ämnen ställs det höga krav både på 

säkerhet för anställda och miljön, vilket får konsekvensen att investeringar 

inom miljö och arbetsmiljö får hög prioritering. Detta kan leda till att mycket 

lönsamma investeringar prioriteras bort till förmån för investeringar inom 

underhåll, miljö och arbetsmiljö.  

 

Södra Cell kategoriserar investeringar efter storlek och art. För att 

kategorisera investeringarna efter storlek används benämningarna A, B, D 

och E. Storleksgränserna för dessa är A: över 8 miljoner kronor, B: 1-8 

miljoner kronor, D: 100 000-1 miljon kronor samt E: upp till 100 000 kronor. 

Denna uppdelning görs då det är olika beslutsfattare för de olika 

kategoriseringarna, detta för att högre instanser inte ska belastas med de 

mindre investeringarna men också för att vissa investeringar skall få en 

snabbare process.  Investeringarna kategoriserar även efter investeringens art 

och delas då upp i kategorierna arbetsmiljö, energi, kapacitet, miljö, 

produktivitet, kvalitet och övrigt. Uppdelningen syftar främst till att 

möjliggöra kontroll över vilka områden verksamheten har investerat i. 

 

4.4.2 Investeringsprocessen
148

 

4.4.2.1 Initiering 

Investeringsidéer uppstår överallt inom den operativa verksamheten. 

Vanligtvis vidarebefordras idén till närmste driftschef som tillsammans med 

idéskaparen författar en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen innehåller 

en kort beskrivning av problemet och lösningsförslag. Projektbeskrivningen 

vidarebefordras sedan till ordföranden för den lokala 
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investeringsberedningen, eller till enhetens investeringskoordinator, vilka 

registrerar informationen i en databas kallad portföljväljaren. Portföljväljaren 

innehåller enhetens alla idéförslag och fungerar som ett levande dokument 

där information fylls på i takt med att den arbetas fram. Inför den strategiska 

planeringen gör driftschefen en prioriteringsordning över dennes område. I 

dagsläget finns i Södra Cell Mörrum ett flertal sådana områden, detta 

förfaringssätt ska dock förändras och dessa områden skall slåss samman till 

två block. Driftscheferna kommer då tillsammans utforma 

prioriteringsordning för sitt block. Driftschefernas prioriteringsordning 

lämnas sedan vidare till en grupp bestående av produktions-, teknisk- samt 

ekonomichef. Denna grupp sammanställer sedan en prioriteringsordning sett 

till hela fabrikens behov. När hela enhetens prioriteringsordning har beslutats 

tar den lokala beredningsgruppen vid. Beredningsgruppen, vilken består av 

utvecklingschef, produktionschef, teknikchef och ekonomichef, säkerställer 

att projekten ligger i linje med företagets strategi, att projekten ligger 

innanför enhetens investeringsbudget samt kvalitetssäkrar förslagens 

innehåll. Prioriteringsordningen ligger sedan till grund för den strategiska 

planeringen. I den strategiska planen beskrivs de projekt som enheten vill 

genomföra de kommande åren.  

 

4.4.2.2 Framdrivning 

När en investering har kommit med i den strategiska planen tillsätts en 

projektägare och en projektledare för projektet vilka utvärderar idén mer 

genomgående. Projektägaren är oftast driftschefen på det berörda området. 

Projektledaren är ansvarig för framdrivningen av projekt. Projektägaren och 

projektledaren arbetar tillsammans för att ta fram underlag och utvärdera 

alternativa lösningar. Under detta förarbete är det stort fokus på den tekniska 

lösningen, avseende hur projektet på bästa sätt ska passa in i den nuvarande 

verksamheten, miljöpåverkan och arbetsmiljöpåverkan. Nästa steg i 

framdrivningsprocessen är att tillsätta en projektgrupp för insamlande av 

underlag. Projektgruppen består av projektägaren, projektledaren samt 
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specialister inom olika berörda områden exempelvis miljö, el, transport med 

flera. Projektgruppen har regelbundna möten där projekt diskuteras och drivs 

framåt. Underlaget baseras ofta på specialisternas erfarenhetsmässiga 

uppskattningar men kan även bygga på offerter utförda av 

inköpsavdelningen. För A-anslag krävs bindande offert på 

huvudutrustningen. Investeringsförslagen, med undantag för E-investeringar, 

lämnas sedan vidare till den lokala beredningsgruppen. Den lokala 

beredningsgruppen fungerar som ett rådgivande organ som lämnar sina 

kommentarer och åsikter om investeringsförslaget vidare till respektive 

beslutsfattare. Den lokala beredningsgruppen utgår från det gjorda förarbetet 

och gör ingen ny insamling av underlag eller nya kalkyler. A-investeringar 

går innan beslut till Södra Cells centrala beredningsgrupp för utredning innan 

beslut fattas. 

 

Vid kalkylering inom Södra Cell används mestadels löpande priser. 

Ekonomiavdelningen på koncernnivå förse de olika enheterna med 

strategiprislistor, prognoser för prisutveckling, för företaget viktiga resurser 

som exempelvis massa och el. För alla investeringar beräknas 

återbetalningstid, internränta och förbättringsavkastning. Den ekonomiska 

livslängden för investeringar uppskattas som standard till 10 år. Dock kan 

den ekonomiska livslängden för strategiska investeringar uppskattas till 15 år. 

Känslighetsanalys görs för alla A-investering och Södra Cell Mörrum strävar 

efter att göra känslighetsanalyser även för B-investeringar. Kapitalbindning 

beräknas främst för större investeringar. Vanligtvis räknas 

grundinvesteringen upp med 10 % då man av erfarenhet sett att oförutsedda 

utbetalningar som regel uppstår. 

  

4.4.2.3 Beslut 

Beslut angående E-investeringar tas av berörd driftschef. Dessa investeringar 

är ofta underhållsinvesteringar som måste beslutas och genomföras snabbt. 

Således läggs större vikt vid operativa än vid ekonomiska hänsyn. D-
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investeringar beslutas av platschef, B-investeringar av Södra Cells VD medan 

A-investeringar beslutas av Södra Cells styrelse. Det framgick under 

intervjun att viss tveksamhet fanns kring Södra Cells styrelses intresse, och 

nyttan, av att standardinvesteringar utan strategisk betydelse beslutas centralt 

även om investeringen uppgick till över åtta miljoner.  

 

Vid bedömning av investeringsförslag läggs stor vikt vid förslagens inverkan 

på den operativa verksamheten. Bland annat tas investeringens 

underhållsbehov och påverkan på andra delar av verksamheten i beaktning. 

Av de tre framräknande måtten läggs störst hänsyn vid förbättringsavkastning 

och då på hela investeringsportföljens avkastning. Förbättringsavkastningen 

på årets investeringsportfölj bör uppgå till minst 15 %. Internräntan tas i 

beaktning vid A-investeringar på så vis att den lokala beredningsgruppen av 

erfarenhet vet att förslag med en internränta som understiger 10 % inte får ett 

godkännande vilket medför att dessa förslag inte förs vidare till Södra Cells 

styrelse.   

 

4.4.3 Exempelinvestering: Vitlutsoxidationen 

Investeringen i vitlutsoxidationsanläggningen på Södra Cell Mörrum har sitt 

ursprung i att oxidationskapaciteten blivit för låg för brukets verksamhet. 

Detta har medfört att man istället får tillsätta en andra kemikalier, 

natriumhydroxid, till en högre kostnad. Vid utvärderingen av olika 

lösningsalternativ togs hänsyn till verkningsgrad, kapacitet, utrymme, 

framtida behov, arbetsmiljö, flexibilitet samt investerings-, livscykel- och 

driftskostnad. Tre alternativa lösningar har granskats och det valda 

alternativet är att ersätta den befintliga anläggningen med en ny anläggning 

med högre kapacitet. Investeringen kategoriseras som A-investering efter 

storlek och produktivitet efter investeringens art.
149
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Att öka kapaciteten i vitlutsanläggningen är en idé som funnits länge i 

portföljväljaren. Då Södra Cell Mörrum under senare år gjort förändringar i 

sin produktion har denna investering fördröjts för att anpassas till 

produktionens nya kapacitetsbehov. När det var läge togs projektet in i den 

strategiska planeringen och i verksamhetens investeringsbudget. Berörd 

platschef blev projektägare och en projektledare tillsattes. Det var dessa 

personer som, tillsammans med en projektgrupp, tog fram underlag och 

utvärderade olika alternativ. När förslaget var färdigt vidarebefordrades det 

via den lokala och den centrala beredningsgruppen till Södra Cells styrelse 

för beslut.
150

  

 

Grundinvesteringen utgörs av samtliga utbetalningar för anläggningen. De 

årliga betalningskonsekvenserna utgörs av en besparing av elektricitet och 

natriumhydroxid. Dessa inbetalningsöverskott har för de första fyra åren i 

kalkylen räknats om efter den centrala ekonomiavdelningens prognoser för 

elektricitet, natriumhydroxid och valuta. De efterföljande sex åren har räknats 

upp med två 2 %, motsvarande uppskattad inflation. Den ekonomiska 

livslängden är i kalkylen tio år. I kalkylen beräknas internränta, 

återbetalningstid och förbättringsavkastning. Dessutom har en 

känslighetsanalys gjorts med ett positiv och ett negativt utfall avseende 

grundinvestering och pris på natriumhydroxid.
151

 

 

 

4.4.4 Exempelinvestering: Massamagasin Södra Cell Mörrum 

Södra Cell Mörrum investerade under 2010 i ett nytt massamagasin med 

lagringskapacitet på 6000 ton massa. Massamagasinet byggdes som 
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komplement till det befintliga massamagasinet, med kapacitet på 6 700 ton 

massa, då det uppmärksammats att kapaciteteten i detta massamagasin i 

dagsläget inte kunde tillhandahålla en kostnadseffektiv hantering av 

pappersmassan. Investeringens grundbehov var att reducera 

transportkostnaden av massa från Södra Cell Mörrum till Stilleryd, förbättra 

produktkvalitén genom färre hanteringsmoment samt att rationellt och 

ekonomiskt kunna hantera en utökad produktflora.
152

 

 

Eftersom idéen om att bygga ett nytt massamagasin uppkommit flera år 

tidigare fanns idéen med i portföljväljaren. Efter att projektet hade kommit 

med i enhetens investeringsbudget tillsattes en projektägare och en 

projektledare. Den projektledaren som tillsattes till denna investering valdes 

ut på grund av dennes kompetens inom området. De tillsatte en person i syfte 

att utreda hur mycket massa som körts mellan Södra Cell Mörrum och 

Stilleryd för att på så sätt kunna uppskatta hur mycket pengar de hade kunnat 

spara in med ett nytt massamagasin. Uppskattningarna tydde på att det vore 

mycket lönsamt att bygga ett nytt massamagasin och projektledaren tillsatte 

en förgrupp som skulle arbeta fram underlag till kalkylerna.
153

 Kalkylen 

baserades på fasta priser och grundinvestering bestod av byggnaden, 

underlag, vägjustering/ bergsprängning, belysning, fläkt/ avfuktare samt 

oförutsett. Kalkylens inbetalningsöverskott bestod av reducerad transport och 

inlagringskostnad mellan Södra Cell Mörrum och Stilleryd samt reducerad 

övertidstransporthantering mellan Södra Cell Mörrum och Stilleryd.
154

 

Kalkylens underlag byggde till stor del på personlig kunskap och 

erfarenheter, det var enbart för själva byggnaden som underlaget utgjordes av 

en offert. Efter att en konkret kalkyl hade arbetats fram presenterade 

projektledaren denna för den lokala beredningsgruppen. Beredningsgruppen 
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verkade som ett rådgivande organ och säkerställde att underlaget och 

kalkylen gav en rättvisande bild av verkligheten. När beredningsgruppen gett 

sina synpunkter på projektet upprättade projektledaren och projektägaren en 

anslagsbegäran som skickades till Södra Cells VD.
155

 Anslagsbegäran är ett 

standardformulär som innehåller information om projektets bakgrund, 

förordat lösningsförslag, ekonomiska konsekvenser samt en 

nettonuvärdeskalkyl. Anslagsbegäran innehåller även projektets 

återbetalningstid, internränta och förbättringsavkastning.
156

 I och med att 

investeringen var av kategori B var det Södra Cells VD som var beslutsfattare 

och baserat på anslagsbegäran godkände genomförandet av projektet.
157
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5. Analys  

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet och ställs mot den 

genomgångna teorin. Kapitlet inleds med en kort genomgång av Södras 

investeringsmanual. Därefter analyseras Södra Timbers och Södra Cells 

investeringsprocesser parallellt utifrån stegen i vår undersökningsmodell.  

 

5.1 Investeringshandboken 

Södras investeringshandbok stämmer väl överens med den bild av 

investeringsmanualer vårt teoriavsnitt ger. Handboken innehåller flera av de 

delar som enligt teorin brukar finnas i en investeringsmanual, till exempel 

instruktioner för beslutsfattande, gränsdragningar för godkännande, krav på 

investeringsförfrågningar och kalkylexempel. Även angående vilka 

investeringar som avses överensstämmer Södras handbok med teorin. Enligt 

vårt teoriavsnitt är investeringsmanualer ursprungligen gjorda för 

investeringar i materiella anläggningstillgångar men har utvecklats till att 

även beröra andra typer av investeringar. I södras fall avser handboken, 

förutom investeringar i materiella anläggningstillgångar, även 

marknadsinvesteringar och andra immateriella investeringar.  

 

Angående begränsning av beslutsrätt använder Södra det Segelod kallar 

differentierad begränsning av beslutsrätten. Generellt har Södra fasta 

beloppsgränser för vilka instanser som får ta beslut med undantag för några 

typer av investeringar. Dessa undantag gäller vid köp och försäljning av 

fastigheter, aktier och andelar i andra företag där respektive styrelse är 

beslutsfattare samt investeringar som påverkar utnyttjandet av virkesråvaran 

eller innebär omfattande förvärv av verksamheter vilka beslutas av 

föreningsstyrelsen. Denna typ av begränsning ger Södras ledning möjligheten 

att decentralisera beslutsrätten utan att förlora kontrollen över strategiska 

beslut. 
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Södras kategorisering av investeringar passar inte in på någon av Segelods tre 

generella kategoriseringar. Istället är Södras kategorisering en blandning av 

de tre generella kategoriseringarna. Från den första kategoriseringen som 

skiljer ersättningsinvesteringar från kapacitetsinvesteringar och investeringar 

i nya produkter och marknader har södra kategorin kapacitet. Södras 

kategorier arbetsmiljö, energi, miljö och övrigt görs efter den andra generella 

kategoriseringen efter funktioner medan kategorierna produktivitet och 

kvalitet passar bättre in på den tredje generella kategoriseringen som görs 

efter organisatoriska färdigheter. 

  

Enligt Södras manual ska en nuvärdebaserad kalkyl upprättas för samtliga 

investering. Dock ska inte nettonuvärde beräknas, istället beräknas 

internränta, diskonterad återbetalningstid samt förbättringsavkastning. Att 

ange vilka kalkylmodeller som ska användas vid investeringsbedömning 

höjer enligt Segelod förslagens tillförlitlighet och jämförbarhet vilket 

underlättar rangordningen av förslag. Även om nettonuvärde är den metod 

som rekommenderas i teorin ger internräntemetoden i de flesta fall samma 

rekommendation. Internräntemetoden har också praktiska fördelar då den 

anses vara bekväm vid val av ömsesidigt uteslutande investeringar och då 

internräntan i ett divisionaliserat företag kan användas som 

informationsbärare mellan olika hierarkiska nivåer inom organisationen. 

Paybackmetoden rekommenderas endast att användas som en sekundär 

metod vid investeringsbedömning. Detta beror på att denna metod inte är ett 

tillförlitligt mått på en investeringslönsamhet då hänsyn inte tas till 

betalningsflöden efter återbetalningstiden, utan säger mer om projektets 

likviditetsmässiga konsekvenser och risk. Paybackmetoden har dock en 

praktisk fördel i att den är enkel att förstå. Det tredje måttet, 

förbättringsavkastning, är enkelt uttryckt en inverterad odiskonterad 

paybackmetod.  Den odiskonterade återbetalningstiden för en investering 

med konstanta inbetalningsöverskott beräknas genom att dividera 
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grundinvesteringen med det årliga inbetalningsöverskottet. 

Förbättringsavkastningen beräknas genom att de årliga 

inbetalningsöverskotten divideras med grundinvesteringen vilket innebär att 

beräkningen är en invers av återbetalningstiden.  

 

5.2 Investeringsprocesser 

5.2.1 Initiering 

I överensstämmelse med den enhetliga bild som ges i vår teorigenomgång 

angående investeringsförslags ursprung kommer de flesta investeringsförslag 

inom Södra Timber från den operativa verksamheten. Undantag kan dock 

förekomma i form av stora strategiska investeringar vilka kan ha sitt ursprung 

i högre nivåer inom företaget. Dessa undantag överensstämmer med Maritan 

och Karlsson och Alpenbergs forskning som tyder på att stora strategiska 

investeringar initieras av högre instanser inom företaget. Investeringarna 

inom Södra Cell har i likhet med investeringarna inom Södra Timber sitt 

ursprung i den operativa verksamheten. Samtliga exempelinvesteringar som 

vi studerat har, i överensstämmelse med Bowers teorier, initierats av en 

diskrepans mellan kraven på och prestationen av de befintliga resurserna. 

Diskrepansen i Justerverket i Kinda berodde främst på kvalitetsbrist medan 

diskrepansen i de exempelinvesteringarna som studerats i Södra Cell berodde 

på för låg kapacitet. Det faktum att Södra är en decentraliserad organisation 

kan enligt Junelius stimulera idéskapande. 

 

Södra Cell har en tydlig rutin för hur investeringsidéer ska hanteras. Enligt 

rutinen ska närmste driftchef tillsammans med idéskaparen författa en 

projektbeskrivning, vilken sedan skall registreras i portföljväljaren. 

Portföljväljaren är en central del av Södra Cells initieringsfas då Anthony och 

Govindarajan menar att det är av vikt att företag har ett system för att ta 

tillvara på deras investeringsidéer. En annan anledning till att portföljväljaren 
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har en centralbetydelse är att utifrån denna upprättar driftschefen en 

prioriteringsordning vilken sedan revideras av beredningsgruppen för att 

sedan ligga till grund för den strategiska planeringen.  Även i Södra Timber 

måste alla investeringsförslag registreras och motiveras. Både Södra Cell och 

Södra Timber har alltså system som är i linje med Anthony och Govindarajan 

teorier gällande idéuppsamlandet vilket syftar till att inga idéer ska 

försummas.   

 

Något som kan observeras i initieringsfasen hos Södra Timber, som inte finns 

med i vårt teoriavsnitt, är förekomsten av fokusområden. Många 

investeringsförslag har sitt ursprung i Södras förbättringsarbete, initierat av 

högre instanser i företaget, i syfte att generera idéer för att motverka 

flaskhalsar och problemområden. De konkreta investeringsförslagen kommer 

från den operativa verksamheten men vilka områden som ska utsättas för 

granskning bestäms av högre instanser. Detta tyder på att även nivåer över 

den operativa verksamheten är mer delaktiga i initieringsfasen än vad teorin 

anger.  

 

5.2.2 Framdrivning 

I Södra Cell har projektledaren och projektägaren, vilka är de drivande 

parterna i projektgruppen, en ledande roll vid insamling av underlag samt 

upprättande av kalkyler medan det i Södra Timber är platschefen som har den 

ledande rollen för dessa åtaganden. Alla investeringsidéer i Södra Timber 

förs vidare till respektive platschef och det är denne som fattar beslut om C-

investeringar och driver A- och B-investeringar vidare fram mot beslut. Detta 

stämmer väl överens med både Bowers och Maritans teorier om framdrivning 

med en mellanchef som en central aktör. Under framdrivningsprocessen har 

platschefen kontakt med beredningsgruppen och den centrala ekonomistaben 

för stöd vid kalkylering och framdrivning av investeringsförslag. Maritan 

menar att det är viktigt att ledningen intar en aktiv roll och förser 
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investeringsförslagen med information som den drivande personen ibland 

bortser från.  

 

Efter att en investering i Södra Cell har kommit med i den strategiska planen 

utvärderas projektet ytterligare och en projektägare och projektledare tillsätts. 

Projektägaren är ofta driftchefen för det berörda området och även 

projektledaren kan, vilket exempelinvestering i massamagasinet visade, 

tillsättas på grund av dennes kompetens inom området. Detta 

överensstämmer med Maritan som menar att det alltid är en person med god 

insikt i divisionen som ansvarar för utveckling och framdrivning av projekt. 

  

Genom kalkyleringen beräknas i båda divisionerna måtten internränta, 

återbetalningstid och förbättringsavkastning. Detta är i enlighet med 

investeringshandbokens riktlinjer, vilket kan antas vara anledningen till att 

just dessa mått beräknas. Cheng och Mahamas studie som visar att 

investeringsförslag som följer företagets riktlinjer godkänns i större 

utsträckning kan förklara att båda divisionerna i detta avseende följer Södras 

investeringshandbok. 

 

Även känslighetsanalyser görs i båda divisionerna enligt manualen, det vill 

säga för alla större investeringar. Dock är ingen känslighetsanalys gjord för 

den exempelinvestering vi studerat i Södra Timber. Södra Cell Mörrum 

strävar efter att göra känslighetsanalyser för alla A- och B-investeringar, dock 

gjordes ingen känslighetsanalys för den B-investering som vi studerat inom 

denna division. För den A-investering vi studerat vid Södra Cell gjordes en 

känslighetsanalys i enlighet med ett av de tillvägagångssätt som beskrivs i vår 

teorigenomgång, med ett optimistiskt och ett pessimistiskt utfall. Anthony 

och Govindarajan tar upp vikten av att företag använder sig av metoder för att 

utvärdera risk och osäkerhet. Dock bör det inte enbart göras 

känslighetsanalyser för de större investeringarna utan även för mindre 

investeringar med stor osäkerhet.  
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Södra Timber och Södra Cell hanterar även osäkerhet genom att räkna upp 

grundinvesteringen med 10-20%. Enligt Burns och Walker underskattas 

utbetalningar i en majoritet av kassaflödesberäkningar, vilket även kan vara 

fallet i Södra. Även om man inom båda divisionerna har sett ett behov av 

detta tillvägagångsätt kan det innebära missvisande kalkyler och därmed 

felaktiga beslut. Istället för att generellt öka kalkylerna med 10-20 % vore det 

optimala att ta fram ett korrekt underlag till kalkylerna. Ett annat sätt att 

hantera risk och osäkerhet som Yard tar upp är att justera kalkylräntan vid 

investeringar med större osäkerhet.    

 

I kalkyler på Södra Timber används fasta priser, trots att 

investeringshandboken förespråkar användandet av löpande priser. Då 

handboken förespråkar användandet av löpande priser kan det antas att den 

kalkylränta som anges är nominell. Detta innebär att Södra Timber 

diskonterar reala inbetalningsöverskott med en nominell ränta vilket enligt 

Yard leder till att investeringars lönsamhet underskattas. I kalkyler på Södra 

Cell används, i motsatts till Södra Timber, mestadels löpande priser. 

Exempelinvesteringen i vitlutsoxidationsanläggningen kalkylerades i löpande 

priser medan exempelinvesteringen i massamagasinet beräknades i fasta 

priser. I de fall då Södra Cell använder sig av fasta priser borde detta ge 

upphov till samma problematik som beskrivits ovan.  Det faktum att Södra 

Cell är inkonsekvent vid användandet av fasta och rörliga priser bör också 

leda till att jämförelser mellan investeringar blir missvisande då lönsamheten 

hos de investeringar som kalkylerats i fasta priser underskattas.  

 

Vid kalkyleringen i Södra Timber används oftast den i 

investeringshandboken förespråkade kalkylhorisonten på tio år, i vissa fall 

kortare tid baserat på redovisningsmässiga grunder. Södra Timber förbiser 

ofta förändring av kapitalbindning i kassaflödesberäkningen, vilket enligt 

Mukherjee och Henderson är vanligt förekommande. Södra Cell använder 
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även de 10 år som standard som kalkylhorisont, vilket troligtvis beror på att 

det är denna kalkylhorisont som förespråkas i investeringshandboken. Dock 

kan den ekonomiska livslängden för strategiska investeringar uppskattas till 

15 år. Användandet av dessa standards kan innebära att kalkylhorisonten i 

många fall inte överensstämmer med investeringens ekonomiska livslängd.  

Användandet av fasta priser, avvikandet från den ekonomiska livslängden 

samt det faktum att förändrad kapitalbindning ofta förbises kan innebära att 

beslut tas på felaktiga grunder. Detta kan leda till en ineffektiv 

resursallokering.  

 

I Södra Timber förs A- och B-investeringar vidare till beredningsgruppen 

som samlar in nytt underlag och upprättar nya kalkyler. Beredningsgruppen 

använder sig vid kalkyleringen av samma tillvägagångssätt som platschef 

vilket innebär att samma problematik som angetts ovan uppstår. En 

projektansvarig och en inköpare tillsätts vilka samlar in offerter från ett flertal 

leverantörer vilket sedan ligger till grund för kalkyler. Detta tillvägagångssätt 

kan motverka eventuell manipulering av investeringsförslag från platschef. 

Den interna konsistensen stärks av att nya kalkyler upprättas och den externa 

konsistensen stärks av att nytt underlag samlas in. Ett flertal källor i vår 

teorigenomgång tar upp betydelsen av egenintresse och manipulering hos den 

som driver projektet. Inom Södra finns inga ekonomiska incitament till att 

framställa investeringsförslag som mer attraktiva än vad de egentligen är då 

Södra endast har ett kollektivt belöningssystem baserat på företagets 

prestation. Dock beskrivs i teorin att även personlig prestige och rykte för den 

som driver investeringsförslag kan påverka vilka förslag som förs vidare.  

 

I Södra Cell är det projektgruppen som tar fram underlag till kalkylerna 

genom offerter eller specialisternas uppskattningar. För A-anslag krävs en 

bindande offert för huvudutrustningen. Användandet av offerter stärker den 

externa konsistensen medan användandet av uppskattningar kan hota denna. 

Men då uppskattningarna bygger på specialisternas erfarenhet bör detta stärka 
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den externa konsistensen jämfört med om uppskattningarna kommit från 

projektägaren eller projektledaren då specialisterna har större kunskap inom 

sina områden.   

 

I Södra Cell förs alla investeringar, med undantag för E-investeringar, vidare 

till den lokala beredningsgruppen. Den lokala beredningsgruppen i Södra 

Cell fungerar som ett rådgivande organ, vilka skickar sina åsikter om 

investeringsförslaget vidare till respektive beslutsfattare. Detta bekräftar den 

bild Junnelius ger gällande att bedömning av förslag inkluderar personer från 

flera olika nivåer inom organisationen. Då den lokala beredningsgruppen 

utgår från projektgruppens underlag och kalkyler sker ingen ytterligare 

kontroll av investeringens interna och externa konsistens.  

 

5.2.3 Beslut 

Beroende på investeringens klassificering är beslutsfattandet inom Södra 

Timber och Södra Cell mer eller mindre centraliserat. Inom Södra Timber är 

beslutsprocessen av investeringar inom kategori C decentraliserad då 

respektive platschef är beslutsfattare för dessa investeringar medan 

beslutsprocessen är mer centraliserad för A- och B-investeringar, vilka 

beslutas av Södra Timbers styrelse respektive beredningsgruppen.  

 

Beslutsprocessen har en liknande utformning inom Södra Cell där berörd 

driftchef är beslutsfattare för E-investeringar och platschefen har 

beslutsmakten över D-investeringar. Beslutsfattandet av A- och B-

investeringar är även inom Södra Cell mer centraliserat då A-investeringar 

beslutas av Södra Cells styrelse och B-investeringar beslutas av Södra Cells 

VD. C-, D- och E-investeringar utgörs, i motsatts till A- och B-investeringar, 

av mindre investeringar och behöver därför inte en lika omfattande 

beslutsprocess. Detta tillsammans med att investeringar inom kategori A och 

B i större utsträckning påverkar hela divisionen är anledningarna till att olika 
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kategoriseringar av investeringar beslutas på olika hierarkiska nivåer både 

inom Södra Timber och Södra Cell. Decentraliserat beslutsfattande kan enligt 

Junnelius leda till en snabbare beslutsprocess men kan också leda till att 

platschefen enbart ser till den egna enheten istället för att beakta hela 

företagets behov. Junnelius menar också att ett centraliserat beslutsfattande 

leder till ett bättre fokus på företagets helhetsbild och ger upphov till en 

rättvis allokering av företagets resurser mellan de olika enheterna.  

 

Den kombination av decentraliserat och centraliserat beslutsfattande som 

tillämpas inom Södra Timber och Södra Cell för med sig stora fördelar 

gentemot att ha enbart decentraliserat eller centraliserat beslutsfattande. De 

största fördelarna med Södras uppdelning av beslutsfattandet är att det 

möjliggör att mindre investeringar kan drivas igenom snabbt samt att större 

investeringar, i synnerhet A-investeringar, beslutas på grunder som ser till 

hela organisationens behov. En nackdel med utformning är att den 

omfattande beslutsprocessen som krävs för investeringar inom kategori A och 

B kräver mer resurser. Taggert menar dock att nyttan av en mer omfattande 

beslutsprocess vid större investeringar är större än kostnaden då en stor 

informationsinsamling minskar risken för felaktiga uppskattningar och att 

investeringen påverkar de övriga divisionerna negativt. Något som bör 

uppmärksammas i enlighet med Segelods teori är att ett förslag bedöms flera 

gånger av olika personer inom divisionen under processens gång. Det som 

skiljer dessa bedömningar från det slutgiltiga beslutet är att det sistnämnda 

görs av någon med formell makt att godkänna investeringsförslaget. 

 

Vid bedömning av investeringsförslag inom Södra Timber och Södra Cell 

läggs stor vikt på måtten återbetalningstid, internränta och 

förbättringsavkastning men stor vikt läggs även på förslagens inverkan på 

den operativa verksamheten, exempelvis faktorer som investeringens 

tekniska och praktiska lösning.  
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Inom Södra Timber beslutas C-investeringar av respektive platschef och B-

investeringar av beredningsgruppen. A-investeringar beslutas av Södra 

Timbers styrelse men då investeringsförslag går via beredningsgruppen kan 

förslag avslås innan det kommit upp till styrelsen. Beslut angående C-

investeringar och mindre B-investeringar grundas till stor del på 

återbetalningstiden. Södra Timbers stora fokus på återbetalningstid kan vara 

problematisk vid investeringsbedömning då metoden inte är ett tillförlitligt 

mått på lönsamhet, utan säger mer om investeringens likviditetsmässiga 

konsekvenser. Anledningen till att Södra Timber lägger stor vikt på 

återbetalningstiden kan tänkas bero på divisionens ekonomiska situation. 

Som tidigare nämnts är Södra Timbers marknad inne i en tuff period, vilket 

leder till att företagets likviditet får stort fokus. Detta kan dock tänkas leda till 

att Södra Timber blir allt för kortsiktiga i sina investeringsbeslut.   

 

Inom Södra Cell beslutas E-investeringar av berörd driftschef, D-

investeringar beslutas av respektive platschef och B-investeringar beslutas av 

Södra Cells VD. Driftschefens beslut angående E-investeringar grundas 

mestadels på den tekniska lösningen, det vill säga att den passar in i den 

operativa verksamheten, istället för investeringens lönsamhet. Vid 

bedömning av D- och B-investeringar läggs störst vikt vid investeringens 

förbättringsavkastning och då på hela investeringsportföljens avkastning. Då 

detta mått kan jämföras med en odiskonterad paybackmetod, tas ingen 

hänsyn till varken tidsavståndet till framtida betalningar eller till lägre 

inbetalningsöverskott under en uppstartsperiod. Ett stort fokus på 

förbättringsavkastningen kan leda till överskattning av investeringens 

lönsamhet.  

 

Inom Södra Cell beslutas A-investeringar av divisionens styrelse. För att 

motverka den oro som iakttogs kring beslutsfattandet av A-investeringar 

inom Södra Cell kan begräsningarna av beslutsfattandet behöva förändras. 

Av de olika typer av begränsningar för beslutsfattande som Segelod beskriver 
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finns två möjliga lösningar på problemet. Den första lösningen innebär att 

istället för att använda fasta gränser låta beredningsgruppen avgöra vilka 

investeringsförslag som ska avgöras av högre instans. Den andra lösningen är 

att höja begräsningen för beslutsfattande och inför fler undantag där styrelsen 

har beslutsrätt, för att på så vis låta lägre nivåer besluta om 

standardinvesteringen och styrelsen enbart besluta om investeringar med 

strategisk betydelse. Marino och Matsusakas modell av investeringsprocessen 

baserad på agentteori kan ge en annan bild av detta problem. Utifrån denna 

modell skulle tveksamheten kring vikten av att styrelsen har beslutsrätt kring 

investeringar ha sin grund i att det på enhetsnivå finns ett intresse av att 

investera mer än vad styrelsen godkänner. Även detta perspektiv är viktigt att 

ha i åtanke vid utformandet av beslutsrätten. 

 

Södra Timber använder tre av investeringshandbokens sju angivna kategorier 

efter investerings art, arbetsmiljö, miljö och vanliga investeringar. Beroende 

på investerings art skiljer sig beslutsgrunderna, där beslut gällande vanliga 

investeringar grundas på återbetalningstid medan Södra Timber beslut kring 

arbetsmiljö- och miljöinvesteringar har mindre fokus på kalkyler utan 

granskar istället om investeringen är en bra lösning och alternativa lösningar. 

Detta stämmer väl överens med Anthony och Govindarajans teorier kring att 

vissa investeringsbeslut inte ska grundas på nettonuvärdeskalkyler, bland 

annat då syftet med investeringen inte är att förbättra lönsamheten eller att 

man tvingas till att investera på grund av lagstiftning. Inom Södra Cell 

används alla de angivna kategorierna, dock får investeringens art inga 

konsekvenser i beslutssituationen. Divisionen använder istället kategorierna i 

ett utvärderingssyfte för att kontrollera hur mycket som investerats i de olika 

kategorierna. Segelod anger att ett syfte med kategorisering av investeringar 

kan vara att kommunicera information. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel dras slutsatser kring Södras investeringsprocesser utifrån den 

gjorda analysen. Avsnittet inleds med en revidering av vår 

undersökningsmodell. Därefter beskrivs Södra Timbers och Södra Cells 

investeringsprocesser kortfattat med vår modell som utgångspunkt. I kapitlets 

avslutande avsnitt beskrivs och förklaras skillnader och likheter mellan 

divisionernas investeringsprocesser. 

 

Vår undersökningsmodell innehåller de olika hierarkiska nivåerna ledning på 

koncernnivå, ledning på divisionsnivå samt ledning på enhetsnivå. Vi har i 

vår analys av Södras investeringsprocesser uppfattat att ledningen på 

koncernnivå endast i väldigt liten utsträckning är delaktig i 

investeringsprocessen medan nivåer under ledning på enhetsnivå är delaktiga 

i stor utsträckning. Detta gör att vi i detta skede av studien lägger till operativ 

nivå som en ytterligare nivå i vår modell, under ledning på enhetsnivå.  

 

6.1 Investeringsprocessen Södra Timber 

Figur 4. Södra Timber 
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6.1.1 Initiering 

De flesta investeringsidéer uppkommer i den operativa verksamheten på de 

olika enheterna. Undantag som kan urskiljas är dock stora strategiska 

investeringar som initierats av högre instanser inom företaget. Alla 

investeringsidéer initieras av en diskrepans mellan kraven på och prestationen 

av företagets befintliga resurser. Många investeringsidéer har sitt ursprung ur 

de fokusområden som identifierats av ledningen på enhetsnivå. När dessa 

områden har identifierats tillsätts en idégrupp på operativ nivå i syfte att 

generera lösningsförslag till problemen.  

 

6.1.2 Framdrivning 

Kalkyler upprättas på enhetsnivå av platschefen. Platschefen driver A- och B-

investeringar vidare till beredningsgruppen på divisionsnivå. 

Beredningsgruppen samlar in nytt underlag och upprättar nya kalkyler.  

 

6.1.3 Beslut 

Beroende på investeringens klassificering tas beslut på olika hierarkiska 

nivåer inom företaget. C-investeringar beslutas på enhetsnivå av platschefen 

medan A- och B-investeringar beslutas på divisionsnivå av Södra Timbers 

styrelse respektive beredningsgruppen. I handboken framkommer det att 

beslutsfattandet i undantagsfall sker på koncernnivå, dock har vi inte stött på 

detta i vår studie.  
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6.2 Investeringsprocessen Södra Cell 

Figur 5. Södra Cell 

 

 

6.2.1 Initiering 

De flesta investeringsidéer inom Södra Cell har sitt ursprung i den operativa 

verksamheten. Alla investeringsförslag registreras i portföljväljaren. Utifrån 

portföljväljaren upprättar driftschefen på operativ nivå en 

prioriteringsordning utifrån dennes driftområde. Den lokala 

beredningsgruppen på enhetsnivå reviderar sedan denna prioriteringsordning 

utifrån hela enhetens behov. Den slutliga prioriteringsordningen ligger till 

grund för den strategiska planeringen.  

 

6.2.2 Framdrivning 

Framdrivningsfasen börjar när ledningen på enhetsnivå fastställt 

prioriteringsordningen och därmed bestämt sig för vilka projekt som ingår i 

den strategiska planeringen och ska drivas vidare. Det tillsätts sedan en 

projektägare och projektledare från den operativa nivån vilka ansvarar för 

underlagsinsamling och kalkylupprättande. Efter kalkylupprättande förs alla 
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investeringar, med undantag för E-investeringar, vidare till den lokala 

beredningsgruppen. Den lokala beredningsgruppen fungerar som ett 

rådgivande organ vilka skickar sina åsikter kring investeringar till respektive 

beslutsfattare, med undantag för A-investeringar som innan beslut går via den 

centrala beredningsgruppen.  

 

6.2.3 Beslut 

Det slutgiltiga beslutet kring ett investeringsprojekt fattas på olika nivåer 

inom företaget. E-investeringar beslutas på operativ nivå av berörd driftschef, 

D-investeringar beslutas på enhetsnivå av platschefen och A- och B-

investeringar beslutas på divisionsnivå. Södra Cells styrelse är beslutsfattare 

för A-investeringar medan B-investeringar beslutas av Södra Cells VD. Det 

framkommer i investeringshandboken att beslutsfattandet i undantagsfall sker 

på koncernnivå, dock har vi inte stött på dessa undantagsfall i vår studie. 

 

6.3 Likheter och skillnader mellan divisionerna 

 

6.3.1 Initiering 

I båda divisionerna uppkommer merparten av investeringsidéerna i 

divisionernas operativa verksamhet. Investeringsidéerna har oftast sin grund i 

diskrepansen mellan företagets krav på och prestation av företagets befintliga 

resurser. En tredje likhet mellan de båda divisionerna är att alla 

investeringsförslag samlas in och registreras. En utmärkande skillnad mellan 

divisionerna är att många investeringsförslag inom Södra Timber har sitt 

ursprung ur de fokusområden som identifierats av högre instanser inom 

företaget. Trots att de konkreta investeringsförslagen i båda divisionerna ofta 

kommer från den operativa verksamheten tyder arbetet med fokusområden på 
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att högre nivåer inom företaget är mer delaktiga i initieringsfasen i Södra 

Timber jämfört med Södra Cell. 

 

6.3.2 Framdrivning  

I båda divisionerna finns det i framdrivningsfasen centrala aktörer som har 

ledande roller vid insamling av underlag samt upprättande av kalkyler. Dock 

har de centrala aktörerna olika befattningar inom de olika divisionerna då det 

i Södra Timber är platschefen som har en central roll medan det i Södra Cell 

är projektledaren och projektägaren som är drivande. Troligtvis beror denna 

skillnad på att man i Södra cell hanterar fler och större investeringar. Södra 

Timber har en beredningsgrupp medan Södra Cell har en central och en lokal 

beredningsgrupp. Beredningsgruppernas agerande och funktion skiljer sig åt 

mellan divisionerna. Södra Timbers beredningsgrupp samlar in nytt underlag 

och upprättar nya kalkyler medan Södra Cells beredningsgrupper enbart 

fungerar som ett rådgivande organ. 

 

Divisionernas kalkyleringsförfarande har i många avseenden stora likheter. 

Både inom Södra Timber och Södra Cell beräknas måtten internränta, 

återbetalningstid och förbättringsavkastning. Båda divisionerna använder sig 

dessutom i normalfallet av en kalkylhorisont på 10 år och känslighetsanalyser 

genomförs för alla större investeringar. En förklaring till samtliga likheter 

avseende kalkyleringsförfarandet är att investeringsinstruktionen ger klara 

direktiv över hur kalkylering ska genomföras. Både Södra Timber och Södra 

Cell räknar upp grundinvesteringen i sina kalkyler med 10-20%, detta kan 

dock inte förklaras av företagets investeringsinstruktion då det inte benämns i 

denna. Troligtvis beror denna uppräkning istället på att de i båda divisionerna 

uppmärksammat att grundinvesteringen oftast blir högre än beräknat och 

därmed vill justera detta med en förutbestämd procentsats. Trots att det i 

investeringsinstruktionen förespråkas användandet av löpande priser skiljer 

sig detta förfarande åt mellan divisionerna. I Södra Timber görs alla kalkyler 
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i fasta priser till skillnad från Södra Cell som i de flesta fall använder sig av 

löpande priser. Då Södras investeringsinstruktion förespråkar användandet av 

löpande priser leder användandet av fasta priser till att investeringars 

lönsamhet underskattas och försvårar även jämförelsen mellan investeringar.  

 

6.3.3 Beslut 

Södra Timber och Södra Cell har i stora drag en liknande struktur vid 

beslutsfattandet då båda divisionerna använder sig av en kombination av 

centraliserat och decentraliserat beslutsfattande. Den största skillnaden i detta 

avseende är förekomsten av E-investeringar inom Södra Cell, där den 

operativa verksamheten har beslutsrätt. Någon motsvarighet till detta finns 

inte inom Södra Timber. En trolig förklaring till denna skillnad är att 

enheterna inom Södra Cell är beroende av att underhålls- och 

reparationsinvesteringar genomföras snabbt och därav behöver en kort 

beslutsprocess.  

  

Gällande kategorisering efter investeringars art använder både Södra Timber 

och Södra Cell de kategorier som anges i investeringshandboken. Södra 

Timber använder sig enbart av tre kategorier medan Södra Cell använder alla 

sju kategorier som benämns i investeringshandboken. Syftet med 

kategoriseringarna skiljer sig dock åt mellan divisionerna. I Södra Cell 

används kategoriseringarna i ett utvärderingssyfte medan kategoriseringarna i 

Södra Timber påverkar beslutsfattandet. 

   

Vid bedömning av investeringsförslagen inom Södra Timber och Södra Cell 

läggs stor vikt vid måtten återbetalningstid, internränta och 

förbättringsavkastning. Användandet av just dessa mått kan förklaras med att 

det är dessa mått som förespråkas i investeringshandboken. I båda 

divisionerna läggs det i beslutssituationen även stor vikt på förslagens 

inverkan på den operativa verksamheten. Trots att båda divisionerna 



  

  94 (104) 
 

kalkylerar fram samma mått prioriteras dessa mått olika inom divisionerna. I 

beslutssituationer prioriterar Södra Timber återbetalningstiden högst i 

motsatts till Södra Cell där störst vikt läggs vid måttet förbättringsavkastning. 

En förklaring till denna skillnad är att Södra Timber på grund av sin 

ekonomiska situation lägger stort fokus på företagets likviditet och därför i 

större utsträckning prioriterar en kort återbetalningstid. Dock är det inte 

optimalt att enbart använda varken återbetalningstid eller 

förbättringsavkastning som beslutsgrund. Paybackmetoden är inte optimal att 

använda som beslutsgrund då metoden inte är ett tillförlitligt mått på 

lönsamhet. Det faktum att förbättringsavkastningen är en form av inverterad 

odiskonterad paybackmetod gör att även detta mått har stora brister vid 

beslutssituationer. Återbetalningstiden bör istället användas som sekundär 

metod.  
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7. Egna reflektioner  

I detta kapitel ger författarna sina reflektioner på den genomförda studien. 

Avsnittet inleds med författarnas rekommendationer till Södra. Därefter 

kommenterar författarna den genomförda studiens kvalité för att sedan 

avsluta kapitlet med förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Rekommendationer till Södra 

Vår studie visar att investeringsprocesserna i Södras divisioner på vissa 

områden är i stort sett identiska medan andra har stora skillnader. Många av 

de stora likheterna, bland annat att man inom divisionerna använder samma 

kalkylmetoder, har troligtvis sitt ursprung i Södras investeringshandbok. 

Detta visar att användandet av investeringsmanualer kan påverka 

investeringsprocesser i riktning mot standardisering. Många skillnader mellan 

divisionerna har dock andra orsaker specifika för de olika divisionerna. Detta 

innebär att det kanske inte är självklart att i alla avseende standardisera 

investeringsprocessen utan istället låta dem anpassas efter divisionernas 

egenheter.  

 

Det vi anser att Södra främst bör ta till sig av denna studie och ha i åtanke vid 

utformandet av investeringshandboken är den problematik vi beskrivit kring 

de grunder divisionerna tar beslut på. Vi anser att huvudmetoden för 

beslutsfattande bör vara nettonuvärde eller internräntemetoden. 

Nettonuvärdemetoden är den metod som bäst visar investeringars lönsamhet 

men internräntemetoden har många praktiska fördelar då den är enkel att 

förstå och underlättar kommuniceringen av information angående 

investeringar. Paybackmetoden bör endast användas som en sekundär metod i 

anslutning till nettonuvärdemetoden eller internräntemetoden.  

 



  

  96 (104) 
 

Vi anser att måttet förbättringsavkastning inte bör vara grund till beslut vid 

investeringar då det inte är ett bra mått för investeringars lönsamhet. Vi har 

förstått att förbättringsavkastning är ett viktigt mått med en lång tradition 

inom Södra vilket medför att det kan vara svårt att helt ta bort användningen 

av detta mått. Vi anser att detta mått kan användas i informationssyfte för att 

beskriva investeringars bidrag till verksamheten, utan att använda de mer 

komplicerade begreppen nettonuvärde eller internränta, men bör inte 

användas som beslutsgrund.  

 

Avslutningsvis tror vi att det är av vikt att Södra ledning är medvetna om de 

skillnader som vi uppmärksammat mellan Södras divisioners 

investeringsprocesser. Även om alla skillnader inte nödvändigtvis behöver 

åtgärdas är det viktigt att vara medveten om dem vid jämförande av de olika 

divisionerna, bland annat för att bedöma den interna och externa konsistensen 

i investeringsförslagen.   

 

7.2 Kritisk granskning 

Det vi upplevde vara en av de största svårigheterna med denna studie var att 

belysa ”spelet bakom” investeringsprocessen. Vårt teoriavsnitt beskriver att 

personliga drivkrafter och politiskt spel är en betydande del av 

investeringsprocessen. Detta var något vi upplevde som svårstuderat då det är 

en känslig fråga att beröra. Vi tror att det bästa sättet att beröra denna fråga är 

genom deltagande observation under investeringsprocessen för att studera det 

politiska spelet då det äger rum. 

 

Vår studie av Södra Cell utgjordes av en gruppintervju. Gruppintervjun var 

svår att styra vilket medförde att vi fick mycket information som inte var 

aktuell för denna studie och att vi inte på alla områden fick svar på våra 

frågor. Det var även svårt att hinna notera alla svar från respondenterna då de 

ofta bestod av diskussioner dem emellan. Däremot innebar gruppintervjun att 
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de olika respondenternas åsikter ställdes mot varandra och att vi på många 

områden fick utförliga svar. Med facit i hand hade vi istället valt att göra 

enskilda intervjuer med respondenterna eller lagt mer energi på att hålla oss 

till vår intervjuguide, för att på så vis få svar på alla våra frågor.     

 

Den undersökningsmodell vi skapade var till stor hjälp vid genomförandet av 

vår studie. Undersökningsmodell innebar en tydlig avgränsning mellan de 

områden som studerades och underlättade kodning av det empiriska 

materialet. Genom kodningen fick vi sedan struktur på vårt omfattande 

material vilket i sin tur underlättade analysen av denna. Genom att ha 

beskrivit de i modellen ingående delarna kunde vi med enkelhet gå tillbaks 

för att stämma av i de fall vi blev osäkra på till vilken fas olika företeelser 

tillhörde.  

 

Användandet av snöbollsurval möjliggjorde för oss att samla in ytterligare 

material för de områden de inledande respondenterna inte kunde svara för 

och de områden vi ansåg behövde studeras mer ingående. Sammantaget anser 

vi att detta snöbollsurval gav oss tillgång till, för studien, intressanta 

respondenter.  

 

För att i denna studie uppnå teoretisk mättnad hade det krävts en mer 

omfattande empirisk studie. Detta var dock inte möjligt på grund av den 

begränsade tidsramen.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

I vår studie uppmärksammade vi att initieringsfasen i Södra Timber var starkt 

påverkad av det produktivitetsarbete företaget bedriver. Ledningen 

identifierade flaskhalsar och problemområden som sedan utsätts för 

granskning vilket genererar investeringsidéer. Denna påverkan på 

initieringsfasen från ledningen har inte beskrivits i vår teorigenomgång. Vi 
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anser att detta område behöver studeras ytterligare. Det vi anser behöver 

studeras är förekomsten och betydelsen av dessa fokusområden för att avgöra 

om det av vikt vid studier av investeringsprocesser. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjuperson  

 Namn 

 Befattning 

Företaget/Divisionen 

 Allmän beskrivning 

 Strategi 

 Marknadsförutsättningar 

 Investeringar i allmänhet 

Investeringsprocessen 

Initiering:  

 Hur? 

 Vem? 

 Orsaker? 

Framdrivning:  

 Hur? 

 Vem? 

 Drivkrafter? 

 Dokumentation? 

Beslut:  

 Hur?  

 Vem? 

 Krav?  

 

 


